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PODSTAWOWE POJĘCIA Z DZIEDZINY OCHRONY ZABYTKÓW 
 

ZABYTEK1 – nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub 

związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których 

zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub 

naukową (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). 

 

Zgodnie z ustawą istnieją cztery formy ochrony zabytków: 

 

1. wpis do rejestru zabytków; 

2. uznanie za pomnik historii; 

3. utworzenie parku kulturowego; 

4. ustalenie wymogów ochrony konserwatorskiej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania: 

 

1. Zabytki nieruchome będące, w szczególności: 

 

 krajobrazami kulturowymi, 

 układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi, 

 dziełami architektury i budownictwa, 

 dziełami budownictwa obronnego, 

 obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi 

zakładami przemysłowymi, 

 cmentarzami, 

 parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, 

 miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność 

wybitnych osobistości lub instytucji. 

 

2. Zabytki ruchome będące, w szczególności: 

 

                                                 
1 Definicje zabytku podane za stroną internetową Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie: 

http://wkz.szczecin.pl/mainjoo/index.php?option=com_content&view=article&id=63:zabytek-
definicje&catid=31:general&Itemid=46 [dostęp: 1.03.2018 r.]  
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 dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, 

 kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i 

uporządkowanych według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje, 

 numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami, 

sztandarami, pieczęciami, odznakami, medalami i orderami, 

 wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu oraz 

maszynami i narzędziami świadczącymi o kulturze materialnej, 

charakterystycznymi dla dawnych i nowych form gospodarki, 

dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego, 

 materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 

1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 

2001 r. Nr 129, poz. 1440 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984), 

 instrumentami muzycznymi, 

 wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami 

etnograficznymi, 

 przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność 

wybitnych osobistości lub instytucji; 

 

3. Zabytki archeologiczne będące, w szczególności: 

 

 pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa, 

 cmentarzyskami,  

 kurhanami, 

 reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej. 

 

 

DZIEDZICTWO KULTURY2 - (...) zasób rzeczy nieruchomych i ruchomych wraz ze związanymi z 

nim wartościami duchowymi, zjawiskami historycznymi i obyczajowymi uznawanymi za podstawę 

ochrony prawnej dla dobra konkretnego społeczeństwa i jego rozwoju oraz dla przekazania ich 

następnym pokoleniom, z uwagi na zrozumiałe i akceptowane wartości historyczne, patriotyczne, 

religijne, naukowe i artystyczne, mające znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju politycznego, 

społecznego i kulturalnego, dowodzenia prawd i upamiętniania wydarzeń historycznych, kultywowania 

                                                 
2 Definicja dziedzictwa materialnego oraz cytat z J. Pruszyńskiego podane za Wikipedią: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziedzictwo_kulturowe#cite_note-2 [dostęp: 1.03.2018 r.] 
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poczucia piękna i wspólnoty cywilizacyjnej3. 

 

Materialne dziedzictwo kultury podzielone jest na nieruchome dziedzictwo, obejmujące budynki, 

które same mogą zawierać zainstalowaną sztukę, taką jak organy, witraże i freski, duże instalacje 

przemysłowe lub inne zabytkowe miejsca, oraz ruchome dziedzictwo obejmujące książki, 

dokumenty, dzieła sztuki, ruchome maszyny, ubranie i inne artefakty, które są uważane za godne 

zachowania na przyszłość. Należą do nich obiekty istotne dla archeologii, architektury, nauki i 

technologii o określonej kulturze. 

 

Niematerialne dziedzictwo kultury składa się z niefizycznych aspektów danej kultury. Koncepcja 

obejmuje również sposoby zachowań w społeczeństwie, a często formalnych zasad działających w 

określonym kontekście kulturowym. Należą one do wartości społecznych i tradycji, zwyczajów i 

praktyk, estetyczne i duchowe przekonania, artystycznej ekspresji, język i inne aspekty działalności 

człowieka. Znaczenia artefaktów fizycznych mogą być interpretowane w kontekstach społeczno-

ekonomicznych, politycznych, etnicznych, religijnych i filozoficznych wartości określonej grupy 

osób. Naturalnie niematerialne dziedzictwo kulturowe jest trudniejsze do utrzymania niż fizyczne 

obiekty. Do aspektów zachowania i ochrony wartości niematerialnych kulturalnych należą: folklor, 

zachowanie języka, pomnik przyrody. 

 

Dziedzictwo naturalne jest również ważnym elementem dziedzictwa społeczeństwa, obejmującym 

wsie i środowisko naturalne (w tym flory i fauny, naukowo znane jako różnorodność biologiczna), a 

także elementy geologiczne (w tym mineralogiczne, geomorfologiczne, paleontologiczne, itp.). [...] 

Dziedzictwo może obejmować także krajobrazy kulturowe (naturalne cechy, które mogą mieć 

atrybuty Kultury). Aspekty zachowania i ochrony dziedzictwa naturalnego obejmują ochronę 

rzadkich ras i roślin. 

 

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI4 – Ustawa o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzenia programu 

opieki nad zabytkami (art. 87 ustawy). Głównym odbiorcą programu jest społeczność lokalna, która 

bezpośrednio powinna odczuć efekty jego wdrażania. Dotyczy to nie tylko właścicieli i 

użytkowników obszarów i obiektów zabytkowych, ale również wszystkich mieszkańców, gdyż 

zachowane i należycie pielęgnowane dziedzictwo kulturowe wyróżnia obszar gminy i przesądza o 

                                                 
3 J. Pruszyński: Dziedzictwo kultury Polski, jego straty i ochrona prawna, t. 1, Kraków 2001, s. 50. 
4 Cała definicja gminnego programu opieki nad zabytkami podana za: T. Błyskosz, A. Fortuna-Marek, E. Jagielska, I. 

Liżewska, B. Oszczanowska, J. Welc-Jędrzejewska, Gminny program opieki nad zabytkami. Poradnik metodyczny, 
„Kurier Konserwatorski”, r. 2009, nr 3, s. 14-15. 
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jej atrakcyjności. Przyjęty przez Radę Gminy w formie uchwały gminny program opieki nad 

zabytkami jest elementem polityki samorządowej. Powinien służyć podejmowaniu planowych 

działań dotyczących inicjowania, wspierania, koordynowania badań i prac z dziedziny ochrony 

zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego.  

 Program może być wykorzystywany przez inne jednostki samorządu terytorialnego, 

środowiska badawcze i naukowe, właścicieli i posiadaczy obiektów zabytkowych oraz osoby 

zainteresowane kulturą i dziedzictwem kulturowym. Opracowanie i uchwalenie gminnego 

programu opieki nad zabytkami nie powinno być traktowane jedynie jako realizacja przez gminę 

zadania ustawowego. Programy mają bowiem służyć rozwojowi gminy poprzez dążenie do 

poprawy stanu zachowania zabytków, eksponowania walorów krajobrazu kulturowego, 

wykorzystania zabytków na potrzeby społeczne, gospodarcze i edukacyjne. Inne ważne cele 

gminnego programu opieki nad zabytkami wskazane przez ustawodawcę (np. określenie warunków 

współpracy z właścicielami zabytków eliminujących sytuacje konfliktowe czy tworzenie miejsc 

pracy związanych z opieką nad zabytkami) sprawiają, że program ten może pełnić ważną rolę 

społeczną, a jego konsekwentna realizacja stać się istotnym czynnikiem rozwoju gminy. Program 

opieki nad zabytkami powinien pomóc w aktywnym zarządzaniu zasobem stanowiącym 

dziedzictwo kulturowe gminy. Wskazane w programie działania powinny być skierowane na 

poprawę stanu zabytków, ich adaptację i rewaloryzację oraz zwiększenie dostępności do nich 

mieszkańców i turystów. Jednocześnie mogą przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności regionów, 

podniesienia konkurencyjności oferowanych produktów turystycznych, a także szerszego od 

dotychczasowego wykorzystania potencjału związanego z zachowanym dziedzictwem kulturowym. 

Gminny program opieki nad zabytkami, m.in. poprzez działania edukacyjne, może też budzić w 

lokalnej społeczności świadomość wspólnoty kulturowej, roli i znaczenia lokalnych wartości i 

wspólnych korzeni. [...] Gminny program opieki nad zabytkami jest opracowywany na 4 lata. Z 

realizacji programu wójt (burmistrz, prezydent miasta) co 2 lata sporządza sprawozdanie, które 

przedstawia Radzie Gminy. Kolejne sporządzane programy opieki powinny uwzględniać 

pojawiające się nowe uwarunkowania prawne i administracyjne, zmieniające się warunki społeczne, 

gospodarcze i kulturowe, nowe kryteria oceny i aktualny stan zachowania zasobu oraz prowadzone 

okresowo oceny efektów wdrażania obowiązującego programu. 
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1.Wstęp 

 

1.1. Charakterystyka Gminy 

 
 Gmina Zielonki położona jest w województwie małopolskim, należy do powiatu 

krakowskiego i graniczy od południa z północnym, mocno zurbanizowanym terenem miasta 

Krakowa, osiedlami: Tonie, Prądnik Biały i Prądnik Czerwony, od północy z południową częścią 

Ojcowskiego Parku Narodowego, gminami Skała i Iwanowice, od wschodu z Gminą Michałowice, 

a od zachodu z gminą Wielka Wieś. Powstała na mocy ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 

terytorialnym. Zajmuje powierzchnię 48,4 km2 i składa się z 19 sołectw: Batowice, Bibice, 

Bosutów-Boleń, Brzozówka, Dziekanowice, Garlica Duchowna, Garlica Murowana, Garliczka, 

Grębynice, Januszowice, Korzkiew, Osiedle Łokietka, Owczary, Pękowice, Przybysławice, 

Trojanowice, Węgrzce, Wola Zachariaszowska i Zielonki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sołectwa w gminie Zielonki 

 

 

Pod względem fizyczno-geograficznym gmina Zielonki w większej swojej części, północno-

zachodniej, położona jest na terenie Wyżyny Krakowskiej, w mniejszej, południowo-wschodniej, na 

terenie Wyżyny Miechowskiej. Pod względem geologicznym leży na terenie Monokliny Śląsko-

Krakowskiej, która graniczy od wschodu z Niecką Miechowską. Pod względem historycznym teren 

dzisiejszej gminy Zielonki był zamieszkały już od czasów prehistorycznych. Położony w dolinach 

rzek, posiadał bardzo dobre warunki do osiedlania się człowieka. Najstarsze ślady osadnictwa, 

pochodzące z epoki neolitu, znaleziono w rejonie Batowic, Bosutowa, Bibic, Dziekanowic, Węgrzc 

i Zielonek. Lokalizacja stanowisk archeologicznych na terenie gminy nie wprowadza istotnego 
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ograniczenia dysponowania nieruchomością, jednak nakłada obowiązek uzyskania opinii 

konserwatorskiej w przypadku planowania na terenie stanowiska inwestycji wymagającej 

prowadzenia prac ziemnych. Niezależnie od tego, tędy od średniowiecza przebiegały ważne szlaki 

komunikacyjne: z Krakowa na Śląsk, z Krakowa przez Skałę do Ogrodzieńca, z Krakowa przez 

Batowice, Bosutów do Torunia i Gdańska, a wzdłuż szlaków komunikacyjnych rozwijało się 

osadnictwo5. Najstarsza zabudowa, zachowana już tylko w pojedynczych przykładach, 

reprezentowana przez domy drewniane, kryte strzechą, na rzucie prostokątnym z sienią pośrodku, 

nie należy do najlepiej zachowanych obiektów kulturowych. Ważną rolę w krajobrazie odgrywają 

liczne zespoły i obiekty zabytkowe. Należą do nich kościoły reprezentujące różne style: gotycko-

renesansowy w Zielonkach i barokowy w Korzkwi, a także odrestaurowany średniowieczny zamek 

w Korzkwi wraz z otaczającym go parkiem wymagającym intensywnych zabiegów 

pielęgnacyjnych, zabudowa folwarczna w Garlicy Murowanej i Korzkwi oraz zespoły dworsko-

parkowe w Owczarach, Boleniu, Dziekanowicach, Węgrzcach, Batowicach i Korzkwi, które ze 

względu na przebudowę albo utraciły wartości zabytkowe, albo wymagają gruntownej odnowy 

pierwotnych założeń przestrzennych. Na uwagę zasługują również zwarte masywy starodrzewu 

wokół fortów i baterii należących do III około miejskiego pierścienia XIX-wiecznych fortyfikacji 

Twierdzy Kraków. 

 

1.2. Cel opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami 

Celem opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2018-2021 jest 

zmobilizowanie władz samorządowych gminy do podjęcia działań mających na celu poprawę stanu 

zachowania i utrzymania zasobów dziedzictwa kulturowego Gminy, promocji tych zasobów, a tym 

samym promocji Gminy jako miejsca ciekawego dla miłośników zabytków kultury i dziedzictwa 

narodowego. Szczegółowe cele zostały określone w artykule 87. ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, należą do nich w szczególności:  

 

1. włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z 

koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;  

2. uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i 

dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi 

ekologicznej;  

3. zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 

                                                 
5 B. Wyrozumska, Drogi w ziemi krakowskiej do końca XVI w., Wrocław 1977, passim.  
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zachowania;  

4. wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;  

5. podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 

turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków 

finansowych na opiekę nad zabytkami;  

6. określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje 

konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków;  

7. podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką 

nad zabytkami. 

 

1.3. Podstawa prawna opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami 

 

 Art. 7. ust. 1. pkt 9. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 

2017 r. poz. 1875/ 

 Art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

/Dz.U. z 2017 r., poz. 2187 tj. / 

 

2. Uwarunkowania zewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego  

 

Gminny program opieki nad zabytkami winien być spójny: 

 z polityką państwa określoną w dokumencie pn. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na 

lata 2004–2013 oraz w Uzupełnieniu Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-

2020,  

 

 z polityką województwa określoną w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na 

lata 2011-2020, Wojewódzkim programem opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2014-

2017 i uaktualnieniami tychże.  

 

 z polityką powiatu określoną w Powiatowym Programie Opieki nad Zabytkami na lata 2013 

– 2016 i uaktualnieniem tegoż.  
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2.1. Strategiczne cele polityki państwa w zakresie ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami 

 

Celem Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 oraz Uzupełnienia Narodowej 

Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020 jest wypełnienie zadań, takich jak zadania określone 

w Priorytecie 1 - Aktywne zarządzanie zasobem stanowiącym materialne dziedzictwo kulturowe i 

Priorytecie 2 - Edukacja i administracja na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. 

Działania realizowane w ramach Priorytetu 1 i 2 mają na celu: 

 Budowę nowoczesnych rozwiązań organizacyjno - finansowych w sferze ochrony 

zabytków, 

 Kompleksową rewaloryzację zabytków i ich adaptację na cele kulturalne, turystyczne, 

edukacyjne, rekreacyjne i inne cele społeczne, 

 Zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości poprzez tworzenie 

zintegrowanych narodowych produktów turystycznych, 

 Rozwój zasobów ludzkich oraz podnoszenie świadomości społecznej w sferze ochrony 

dziedzictwa kulturowego, 

 Zachowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego przed nielegalnym wwozem, wywozem i 

przewozem przez granicę. 

W Uzupełnieniu Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020, opracowanej przez 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2005 r., zamieszczono program operacyjny 

„Dziedzictwo kulturowe”, w którym to Programie podstawowym priorytetem jest rewaloryzacja 

zabytków nieruchomych i ruchomych, a w tym: 

a) rewitalizacja historycznych obszarów miejskich; 

b) ochrona i zachowanie krajobrazu kulturowego wsi; 

c) rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, modernizacja i adaptacja na cele inne niż 

kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem, w tym 

zespołów fortyfikacyjnych oraz budowli obronnych, parków i ogrodów; 

d) rewaloryzacja i konserwacja zabytków budownictwa drewnianego; 

e) rewaloryzacja i konserwacja zabytków romańskich; 

f) rewaloryzacja zabytkowych cmentarzy oraz renowacja, ochrona i zachowanie miejsc pamięci i 

martyrologii w kraju i za granicą; 

g) prowadzenie badań archeologicznych; i zabezpieczanie zabytków archeologicznych; 

h) konserwacja zabytków ruchomych (niewchodzących w skład zasobów muzealnych), w tym w 

szczególności wystroju i historycznego wyposażenia kościołów w kraju i za granicą; 
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i) dokumentowanie zabytków (w tym badania naukowe i inwentaryzacja) w kraju i za granicą;; 

j) zabezpieczenie przed skutkami klęsk żywiołowych, zniszczeniem, kradzieżą i nielegalnym 

wywozem za granicę zabytków ruchomych i nieruchomych; 

k) ochrona zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych i konfliktu zbrojnego; 

l) rewaloryzacja oraz prace remontowe i konserwatorskie w zabytkach polskich lub z Polską 

związanych, znajdujących się poza granicami kraju. 

 

 

2.2. Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami 
sporządzonymi na poziomie województwa i powiatu 

 

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego przyjętym w 2003 

roku zawarto zadania mające na celu kształtowanie krajobrazu kulturowego poprzez, między 

innymi:

Stworzenie systemu ochrony krajobrazu kulturowego;

Zapobieganie rozproszeniu osadnictwa;

Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarach wiejskich;

Ochrona tradycyjnych form gospodarowania,

Ochrona zabytków i rewitalizacja starej zabudowy. 

 

Celem Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2013-2016 jest między innymi 

zachowanie dla przyszłych pokoleń świadectw rozwoju kultury oraz ochrona i wzbogacanie 

Środowiska Kulturowego regionu. W województwie małopolskim znajdują się unikatowe zabytki 

oraz zbiory, które są niezwykle cenne z punktu widzenia dorobku kulturalnego kraju. Wiele z nich 

pozostaje jednak poza szerszym odbiorem, co powoduje ogromne problemy w prawidłowym ich 

utrzymaniu, zabezpieczeniu i ekspozycji. Dziedzictwem Małopolski są również rzemiosło, 

zwyczaje, tradycje, folklor, kuchnia oraz niepowtarzalny krajobraz. 

Dla ich ochrony konieczny będzie rozwój muzeów skansenowych oraz tworzenie parków 

kulturowych. Za najważniejsze w Strategii uznaje się znaczące zwiększenie nakładów 

finansowych przeznaczanych na prace związane z konserwacją zabytków i rewitalizacją. Za nie 

mniej ważne uznaje się programowy rozwój instytucji opieki nad zabytkami oraz podejmowanie 

działań edukacyjnych.  

Celem działań na rzecz ochrony i kształtowania małopolskiego krajobrazu kulturowego jest 
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zachowanie najcenniejszych walorów krajobrazu kulturowego w regionie oraz rewitalizacja 

obszarów problemowych i waloryzacja historycznych układów przestrzennych. 

Główne działania to między innymi: 

Odnowa zasobów wiejskich, a w tym:

odnowa regionalnej architektury,

dbałość o małą architekturę i zieleń, 

zapobieganie rozpraszaniu osadnictwa,

ochrona najcenniejszych zabytków „in situ”,

zachowanie i ochrona tradycyjnego zróżnicowania krajobrazu wiejskiego. 

Integracja wartości historycznych i tradycji lokalnych, a w tym:

umacnianie tradycyjnych form działalności gospodarczej,

identyfikacja wsi z produktami regionalnymi,

wsparcie rozwoju turystyki opartej o ofertę agroturystyczną. 

Formułowanie zasad ochrony i kształtowania strefy kulturowej, a w tym:

wdrożenie programu ochrony zabytków architektury drewnianej,

zapewnienie bezpieczeństwa obiektom zabytkowym,

przeprowadzenie prac wynikających z systemu ochrony archeologicznego dziedzictwa 

kulturowego,

tworzenie ofert inwestycyjnych i pozyskiwanie użytkowników dla zabytkowych obiektów,

rekompozycja urbanistyczna – porządkowanie przestrzeni,

rozwój muzeów typu skansenowskiego. 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, a w tym:

adaptacja obiektów i terenów poprzemysłowych, powojskowych i pogórniczych do nowych 

funkcji gospodarczych, kulturowych lub rekreacyjnych,

dostosowywanie zdegradowanych obszarów dla potrzeb nowych inwestycji,

powstawanie i rozwój – inkubatorów przedsiębiorczości, parków przemysłowych, 

technologicznych, centrów zaawansowanych technologii,

rekultywacja zdegradowanych terenów z przeznaczeniem na cele publiczne,

tworzenie sieci współpracy instytucji użyteczności publicznej, mieszkańców, 

przedsiębiorców,

poprawa infrastruktury komunikacyjnej,

rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury technicznej,

rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej przy wykorzystaniu 
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zabytkowych obiektów,

rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej,

przedsięwzięcia modernizacyjne w budownictwie mieszkaniowym,

działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego. 

 

Celem Wojewódzkiego Programu Ochrony Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturowego 

Małopolski na lata 2014-2017 jest:  

[...] ambitne i wieloaspektowe wskazywanie wartości krajobrazu kulturowego, a także 

zintegrowanie działań na rzecz wzmocnienia systemu ochrony i opieki nad regionalnym 

dziedzictwem oraz świadomego wykorzystywania jego zasobów dla rozwoju regionu i poprawy 

jakości życia mieszkańców. Równocześnie wskazano w dokumencie, iż głównym celem polityki 

rozwoju regionalnego jest [...] efektywne wykorzystanie potencjałów regionalnej szansy dla rozwoju 

gospodarczego – w tym zwłaszcza tzw. przemysłów czasu wolnego – oraz wzrost spójności 

społecznej i przestrzennej Małopolski w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim327 . 

Zapisana w strategii rozwoju województwa wizja Małopolska 2020 dotyczy także obszaru, bez 

poszanowania i wykorzystania którego nie będzie możliwa jej realizacja. 

 

Celami projektu Wojewódzkiego Programu Opieki Nad Zabytkami w Małopolsce na lata 

2014 – 2017 są:  

Skuteczna ochrona regionalnej przestrzeni kulturowej i wartości kulturowych poprzez, między 

innymi, egzekwowanie wytycznych konserwatorskich, stosowanie zintegrowanej, kompleksowej 

konserwacji zabytków, badanie, dokumentowanie i upowszechnianie regionalnego dziedzictwa 

kulturowego; rozpoznanie stanu zachowania oraz potrzeb konserwatorskich i remontowych 

obiektów zabytkowych w regionie, zapobieganie rozproszeniu osadnictwa oraz przekształceniom 

układów urbanistycznych, ruralistycznych i tradycyjnej zabudowy historycznych miast, miasteczek 

i wsi.  

Funkcjonalne zarządzanie regionalną przestrzenią kulturową [...] Podjęcie działań w celu 

wzmocnienia poczucia odpowiedzialności za dziedzictwo i społecznego zorientowania działalności 

muzeów oraz innych podmiotów z sektora kultury. Wprowadzanie na rynek wysokiej jakości oferty 

kulturalnej i dbanie o upowszechnianie programów edukacji regionalnej, która sprzyja budowaniu 

poczucia przynależności społecznej, obywatelskiej i terytorialnej. Budowanie i wspieranie silnej 

identyfikacji Małopolan z regionalnym dziedzictwem kulturowym, także poprzez zapewnienie 

powszechnego dostępu do wiedzy na temat zasobów i walorów dziedzictwa, upowszechnianie baz 

danych, elektronicznych inwentarzy zbiorów muzealnych i repozytoriów cyfrowych... 

Priorytetami, kierunkami, a następnie działaniami przekładającymi się na grunt gminy są działania 
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mające na celu zachowanie historycznej ciągłości i autentyczności regionalnego dziedzictwa 

kulturowego, a także wielokulturowości regionu, tradycji i tożsamości regionalnej i lokalnej.  

W celu funkcjonalnego zarządzania kulturą należy wzmocnić zaangażowanie (także emocjonalne) 

społeczne w opiekę nad regionalnym i lokalnym dziedzictwem kulturowym. Równocześnie należy 

dołożyć starań, aby zarządzanie regionalnym dziedzictwem kulturowym było efektywne i 

zorientowanie ekonomicznie. 

 

Celem Powiatowego Programu Opieki na Zabytkami na lata 2013-2016 było między innymi: 

 Ochrona i kształtowanie kulturowego obrazu powiatu. 

 Historyczna ciągłość dziedzictwa regionalnego. 
 Tożsamość regionalna i lokalna oraz bogactwo wielokulturowe. 

 Kształtowanie pozytywnych postaw społeczeństwa wobec dziedzictwa kulturowego 

regionu. 

 Aktywność społeczna i świadome zaangażowanie w opiekę nad regionalnym 

dziedzictwem kulturowym. 

 Funkcjonalne zarządzanie regionalnym dziedzictwem kulturowym. 

 Ekonomiczne zagospodarowanie dziedzictwa kulturowego – przemysł kultury i czasu 

wolnego.  

 

3. Uwarunkowania wewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego 

 

3.1.Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na 

 poziomie gminy (analiza dokumentów programowych gminy). 

3.1.1. Relacje ze Strategią Gminy 

 

 W dokumencie pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Zielonki na lata 2010 – 2020 przyjętym przez 

Radę Gminy 27 września 2010 roku i aktualizowanym w roku 2017 zdefiniowano Cel nadrzędny 

Gminy w postaci sformułowania: „Zrównoważony rozwój ekonomiczny i cywilizacyjny gminy 

Zielonki”. Cel ten powinno się osiągnąć, realizując 3 scenariusze, wśród nich scenariusz nr 1 – 

„Zapewnienie atrakcyjności gminy jako miejsca do mieszkania osiedlania się, pracy i 

wypoczynku”. Jednym z określeń tego scenariusza jest np. punkt 1.7., w którym tworzenie 

warunków do zaspokajania wzrastających potrzeb mieszkańców realizowane będzie poprzez 

działalność kulturalną (1.7.1). O ile poprzednia Strategia Gminy z 2001 roku skupiła się na 
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zadaniach mających na celu utrzymanie atrakcyjności Gminy jako terenu inwestycyjnego, zarówno 

dla budownictwa mieszkaniowego, jak i infrastruktury towarzyszącej, to dopiero dzisiejsza nowa 

Strategia nadaje odpowiedniej rangi działaniom innym niż inwestycyjne, mające na celu 

zwiększenie atrakcyjności Gminy, również związane z ochroną i opieką nad zabytkami. 

Rozwój oferty rekreacyjnej i turystycznej będzie można uzyskać poprzez realizację takich działań 

jak: oznakowanie lokalnych atrakcji turystycznych; opracowanie historii najstarszych parafii; 

opracowanie historii wsi; opracowanie tabliczek upamiętniających patronów ulic; promocje w 

Internecie zabytków kultury materialnej i niematerialnej gminy Zielonki. 

 

Poprawę estetyki gminy i rewitalizacja walorów kultury materialnej realizować się ma poprzez 

takie działanie jak między innymi: zagospodarowanie przestrzeni publicznej i rewitalizacja 

walorów kultury materialnej, w tym: planu rewitalizacji miejscowości; opracowanie historyczne 

najstarszych parafii i wsi; stworzenie strony WWW, zakładki, poświęconej zabytkowym nagrobkom 

cmentarzy i miejscom pamięci na terenie gminy Zielonki; badania terenowe i opracowanie w 

formie albumu/monografii (m. in. strojów krakowskich „od Zielonek”6); przygotowanie publikacji 

popularyzujących dziedzictwo materialne i niematerialne terenów gminy Zielonki, postaci 

historycznych, twórców kultury związanych z tym terenem; założenie cyfrowego archiwum historii 

mówionej; opracowanie tabliczek upamiętniających patronów ulic; iluminacja zabytków (kapliczek, 

kościołów, miejsc pamięci); powiększenie i dobre oznakowanie turystyczne izb regionalnych w 

Bibicach i Zielonkach. 

 

 

 

3.1.2. Relacje ze Studium 

 

Celem strategicznym Studium, zgodnie z uchwaloną przez Gminę Strategią rozwoju Gminy 

Zielonki, jest „zrównoważony rozwój ekonomiczny i cywilizacyjny gminy Zielonki”. 

Z tego wyprowadzono cele główne o znaczeniu strategicznym. W sferze przestrzennej: harmonijny 

rozwój struktury przestrzennej gminy, którego podstawą będzie racjonalne wykorzystanie zasobów 

środowiska przyrodniczo-kulturowego gminy i funkcjonalne powiązanie z regionem. 

W sferze społeczno-gospodarczej: dynamiczny rozwój w podstawowych nurtach aktywności 

gospodarczej w takich jak: mieszkalnictwo z usługami, rekreacja i turystyka krajoznawcza, 

rolnictwo ekologiczne. Z punktu widzenia interesów społeczności gminy jako podstawę 

                                                 
6 Pojęcie to podał wprowadził do etnografii po raz pierwszy Seweryn Udziela w okresie międzywojennym.  
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formułowania ustaleń Studium przyjęto cele operacyjne, a w nich między innymi; 

W sferze społeczno-ekonomicznej: 

 zwiększenie atrakcyjności usług z zakresu turystyki i rekreacji.  

W sferze przyrodniczo-kulturowej: 

 ochrona ciągłości systemu obszarów przyrodniczych w strukturze gminy, 

 redukcja uciążliwości dla środowiska wynikających z rozwoju gospodarczego, 

 rekultywacja terenów po eksploatacji surowców mineralnych, 

 utrwalenie atrakcyjności i tożsamości gminy poprzez zachowanie istniejących wartości 

środowiska przyrodniczego, 

 zachowanie naturalnych walorów krajobrazu, 

 zachowanie dziedzictwa kulturowego, 

 kształtowanie współczesnej zabudowy w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym i 

kulturowym, 

 kreowanie przestrzeni publicznych o wysokiej jakości i znaczeniu dla wizerunku gminy. 

W sferze przestrzennej: 

 ukształtowanie ciągłego systemu terenów rekreacyjnych w oparciu o istniejące zasoby 

środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

Projekt opracowywanej nowej zmiany Studium zakłada, między innymi, iż celem polityki Gminy 

jest zachowanie i ochrona najcenniejszych zasobów dziedzictwa kulturowego posiadających 

wartości historyczne oraz duże znaczenie dla utrwalenia tożsamości gminy. Projekt Studium 

zakłada, że realizacja polityki polegać będzie na następujących działaniach: 

1. ochronie prawnej zabytków architektury wpisanych do rejestru i ewidencji i aktywnym 

udziale Gminy w rewaloryzacji, właściwym zagospodarowaniu i wyeksponowaniu obiektów 

i zespołów zabytkowych, zachowaniu, odnowie i pielęgnacji zabytkowych zespołów 

zielonych (parków, zieleni towarzyszącej fortom, alei drzew), promocji i informacji o 

zabytkach na terenie Gminy, udostępnieniu zabytków do zwiedzania turystom, ochronie 

stanowisk archeologicznych, dalszym wnioskowaniu o objęcie ochroną prawną obiektów o 

wysokich wartościach historycznych, 

2. harmonijnym kształtowaniu sąsiedztwa obiektów i zespołów zabytkowych, poprawę 

wyglądu dysharmonijnej zabudowy w ich otoczeniu, 

3. ochronie przed przekształceniem zachowanych historycznych układów urbanistycznych, 

4. zachowaniu i wyeksponowaniu historycznych dominant układów przestrzennych (poprzez 

zakaz tworzenia konkurencyjnych, przesłaniających bądź negatywnych nowych dominant). 

Zakłada wyodrębnienie 3 stref: 

Strefy ochrony konserwatorskiej wyznaczone wokół obiektów i zespołów zabytkowych wpisanych 
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do rejestru zabytków (ZP). W obszarze tym obowiązuje ochrona i właściwa ekspozycja zabytków, 

zachowanie historycznej sieci dróg i rzek, zieleni oraz granic działek. W przypadku otaczającej 

dysharmonijnej zabudowy obowiązuje poprawa jej wyglądu (w nawiązaniu do architektury obiektu 

zabytkowego). Wszystkie działania związane z zagospodarowaniem tych terenów, ewentualną 

działalnością usługową, wymagają akceptacji planowanych działań i dostosowania się do warunków 

podanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Obszar ochrony krajobrazu otwartego (R3) obejmuje duże kompleksy terenów niezabudowanych o 

wysokich wartościach krajobrazowych, wymagają one ochrony przed zainwestowaniem. Niezbędna 

infrastruktura techniczna powinna omijać te tereny, bądź w miarę możliwości wkomponowana w 

krajobraz. Szczególnej ochronie podlegają w tym obszarze elementy krajobrazu typu naturalnego. 

Strefa ochrony stanowisk archeologicznych obejmująca stanowiska archeologiczne. Działalność 

budowlana jest możliwa tylko po uprzednim przebadaniu obszaru zgodnie z wytycznymi 

konserwatorskimi oraz przy nadzorze archeologicznym. 

 

 

3.2. Charakterystyka zasobów i analiza stanu dziedzictwa i krajobrazu kulturowego 
gminy 

 

3.2.1. Zarys historii obszaru gminy  

 

Najstarsze ślady osadnictwa na obszarze Gminy pochodzą z drugiej połowy okresu neolitu, czyli 

młodszej epoki kamienia. Teren ten, stanowiący niewielki fragment południowej części Jury 

Krakowsko-Częstochowskiej, miał duże znaczenie dla rozwoju osadnictwa ze względu na 

dostępność źródła surowca krzemiennego jako podstawowego narzędzia dla tego okresu neolitu, 

sprzyjał też późniejszemu trwałemu osadnictwu rolniczemu ze względu na żyzne gleby w 

dorzeczach Prądnika i Rudawy. Zinwentaryzowane i częściowo odkryte stanowiska archeologiczne 

wskazują na istnienie na tym terenie licznych osad, od neolitu przez kulturę łużycką, celtycką 

/lateńską/ aż po czasy nowożytne, od kultury ceramiki sznurowej aż po okres wczesnorzymski, a 

następnie średniowiecze i XVIII wiek.  

Znaleziska w postaci ceramiki malowanej i naczyń ręcznie lepionych z okresu lateńskiego odkryto 

na terenie Bolenia i w dolinie Dłubni. Ślady osadnictwa z okresu rzymskiego w postaci ceramiki i 

zapinek wykonanych z brązu twierdzono po obu stronach Prądnika, w rejonie Zielonek i 

Przybysławic. Okres wczesnego średniowiecza jest słabo udokumentowany na terenie Jury 

Krakowskiej i jeżeli występują jakieś ślady osadnictwa, to są one niezmiernie rzadkie i 
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udokumentowane poza obszarem naszej Gminy. Od dawnych wieków jednak doliny rzek 

odgrywały znaczną rolę osadniczą. Późne średniowiecze reprezentuje zamek w Korzkwi /druga 

połowa XIV wieku/ oraz powstałe wokół niego siedliska w granicach Korzkwi i Grębynic, zwane 

Prądnikiem Korzkiewskim i liczne wzmianki w źródłach pisanych o osadach na terenie Gminy. 

Chronologicznie wymienione są:  

 

Pierwsza 
wzmianka 

(rok) 
Nazwa Źródło Własność 

Prawo 
niemieckie 

Źródło 

ok. 1160 Bibice 

Liber beneficiorum 
dioecesis 

Cracoviensis 3, s. 
58, 59. 

a) duchowna 
b) 

szlachecka. 

1288 
przywilej 

Kodeks Polski 

1230 Bosutów 

Monografia opactwa 
Cystersów we wsi 
Mogile, Kraków 
1864, cz. 2, s. 9. 

a) szlachecka 
b) duchowna 

1464 
przywilej 

Kodeks 
dyplomatyczny 

Małopolski 

1260 Zielonki 
Monumenta 

Poloniae Historica, 
t. 2, s. 807. 

a) duchowna 
b) królewska 

  

1263 

Garlica 
Duchowna 

Garlica Mur. 
/Teutonicalis/ 

Kodeks 
dyplomatyczny 

katedry krakowskiej 
św. Wacława /KK/, 

s. 88. 

a) duchowna 
b) szlachecka 

1350 nazwa 
Monumenta Poloniae 

Vaticana 

1271 Trojanowice KK, s. 93-94. książęca   

1274 
Wola 

Zachariaszow
ska 

KK, s. 102-103 duchowna 1274 lokacja KK, s. 102-103. 

1343 Pękowice 

Dokumenty 
Klasztoru PP 

Norbertanek w 
Imbramowicach 

szlachecka   

1344 Batowice KK, s. 226-227. duchowna 
1445 

sołectwo 

Archiwum Kurii 
Metropolitalnej w 

Krakowie 

1350 
Dziekanowic

e 

Monumenta 
Poloniae Vaticana, t. 

2, s. 376-377. 
duchowna 

1464 
przywilej 

Kodeks 
dyplomatyczny 

Małopolski 

1350 Węgrzce 
Monumenta 

Poloniae Vaticana, t. 
2 

duchowna 
1440 

przywilej 

Kodeks 
dyplomatyczny 

Małopolski 

1350 Owczary 
Monografia opactwa 

Cystersów we wsi 
Mogiła, s. 55, 56 

szlachecka   

1352 
Przybysławic

e 

Kodeks 
dyplomatyczny 

Małopolski, t. 3, 699 
szlachecka   
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Pierwsza 
wzmianka 

(rok) 
Nazwa Źródło Własność 

Prawo 
niemieckie 

Źródło 

1352 

Chochoł 
(karczma), 
przysiółek 

Przybysławic 

Kodeks 
dyplomatyczny 

Małopolski, t. 3, 699 
szlachecka   

1352 
Korzkiew 

(góra) 

Kodeks 
dyplomatyczny 

Małopolski, t. 3, 699 
szlachecka   

1356 Grębynice KK 1, s. 206 szlachecka skotnica 

Urzędowe nazwy 
miejscowości i 

obiektów 
fizjograficznych 

1367 
Marszowiec 
(Idzikowice) 

KK, s. 28-29. królewska   

1381 
Garliczka 
/Garlica 
Śred./ 

KK 2, s. 311 
mieszczańsk

a 
  

1387 Januszowice 
Starodawne Prawa 
Polskiego Pomniki, 

t. 8, s. 4552 
szlachecka skotnica 

Urzędowe nazwy 
miejscowości i 

obiektów 
fizjograficznych 

1388 
Korzkiew 

zamek 
KK, t. 2, s. 131. rycerska   

1389 Boleń 
Starodawne Prawa 
Polskiego Pomniki, 

t. 8, uw. 159/32 
szlachecka   

1400 
Brzozówka 
/Brzozówka 

Korzkiewska/ 

Starodawne Prawa 
Polskiego Pomniki, 

t. 8, uw. 9782 
szlachecka   

1497 Sudół 

Kodeks 
dyplomatyczny 
Uniwersytetu 
Krakowskiego 

   

 

Tędy przebiegały północne szlaki krakowskie, jeden z Krakowa doliną Prądnika w kierunku 

Ogrodzieńca i dalej do Wielkopolski, odchodzący przed Korzkwią w kierunku Brzozówki i Skały, 

drugi między Węgrzcami a Bosutowem, doliną Dłubni w kierunku Miechowa. Tutaj nad 

Prądnikiem powstawały młyny, które były przyczyną dynamicznego rozwoju piekarstwa. W XVI 

wieku w parafii Zielonki zanotowano aż 50 piekarzy. Zawodem tym trudnili się oprócz Zielonek, 

mieszkańcy między innymi Trojanowic, Woli Zachariaszowskiej, Garlicy Murowanej i Bibic. W 

początkach XVII wieku rozwinął się na terenie gminy również przemysł papierniczy, czego 

dowodem były istniejące papiernie w Korzkwi i Grębynicach. Gospodarka rolna oparta była na 

gospodarce folwarczno-pańszczyźnianej, w tym gospodarstwa zagrodników, sołtysie i kmiece. W 

średniowieczu istniała na tym terenie rozwinięta sieć parafialna. Okręgi parafialne w końcu XVIII 

w. przedstawiały się następująco: 
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Parafia Wezwanie Inne wsie w okręgu parafialnym 

Giebułtów św. Idziego Garliczka, Górna Wieś, Januszowice, Pękowice 
(połowa), Przybysławice, Trojanowice 

              

Korzkiew św. Jana Chrzciciela Brzozówka, Grębynice, Owczary, Narama               
Raciborowice św. Małgorzaty Batowice, Dziekanowice, Kantorowice, 

Kończyce 
              

Zielonki Narodzenia NPP Bibice, Garlica (Murowana i Duchowna), Górka 
(Narodowa), Pękowice (połowa) Tonie, 
Witkowice, Wola Zachariaszowska. 

              

 

Nad Dłubnią własnymi dobrami dysponowała krakowska kapituła katedralna. Do kanoników 

należały między innymi liczące po kilka łanów wsie: Bosutów, Dziekanowice, Batowice, Węgrzce. 

Szlachecką część Bosutowa kapituła wykupiła w 1471 roku, sołectwo w Batowicach w 1524 roku, 

gdzie założyła własny folwark, podobnie jak w Węgrzcach. U schyłku XVIII w. Bosutów liczył 

kilkanaście chałup i około 100 mieszkańców, nieco więcej liczyły Dziekanowice i Batowice, a 

dwukrotnie więcej Węgrzce. Majątek królewski stanowiły bogate wsie będące w administracji 

wielkorządców, Zielonki z dworem Marszowiec oraz Trojanowice. W 1521 roku za pożyczkę 

udzieloną królowi otrzymał je w dzierżawę mieszczanin krakowski Jan Boner, następnie 

przechodziły one z rąk do rąk, aż do ponownego ich włączenia w dobra wielkorządców w 1679 

roku. W części wielkorządowej Zielonek w XVII wieku istniały 4 młyny wodne poruszane wodami 

Prądnika, stanowiąc prężny ośrodek młynarski, w niewielkiej części należące do krakowskiej 

kapituły katedralnej. W 1789 roku wieś ta liczyła 463 mieszkańców. Do krakowskiej kapituły 

należały również Wola Zachariaszowska i działy w Garlicy. Do norbertanek zwierzynieckich od 

XIII wieku należała większa część Bibic (w niewielkiej części należących do szlachty). Liczyły one 

19 łanów kmiecych, 2 karczmy, 2 siedziby rodzin komorniczych, jednołanowe sołectwo i 

klasztorny folwark. Na północy Gminy własność mieszczan krakowskich i szlachty stanowiły tzw. 

dobra korzkiewskie, zamek i wieś Korzkiew oraz Grębynice, Garliczka, Januszowice. Potem do 

dóbr tych doszła Brzozówka wraz z folwarkiem. Pod zamkiem w Korzkwi działał folwark i 

papiernia. Obok zamku stał browar, młyn, ślusarnia i karczma. Od roku 1760 działała prochownia. 

W końcu XVIII wieku Korzkiew liczyła 100 mieszkańców. Pozostałe osady, takie jak Owczary, 

Garlica Murowana, część Duchownej, Przybysławice, należały do szlachty. 

Po II rozbiorze Polski (1793 r.) Kraków i jego okolice, będąc wolnymi od zaborów, stały się 

miejscem przygotowań do powstania i rozpoczęcia insurekcji kościuszkowskiej. Po zwycięstwie 

Kościuszki pod Racławicami w dniach od 6 do 26 kwietnia 1794 roku insurgenci stacjonowali w 

założonym przez Naczelnika obozie warownym w Bosutowie. Obóz ten otoczony okopami 

broniony był przez artylerię złożoną z 33 dział, haubic itp., w tym również z dział rosyjskich 

zdobytych pod Racławicami. Tu też odznaczył i awansował bohatera chłopskiego Wojciecha 
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Bartosza, nadając mu nazwisko Głowacki. W 1946 roku odsłonięto pomnik z kamienia, na którym 

umieszczono napis - „Pamięci pobytu T. Kościuszki w kwietniu 1794 r.” Po kongresie wiedeńskim 

w 1815 roku część północna obszaru dzisiejszej Gminy Zielonki znalazła się w zaborze rosyjskim, 

za linią Dziekanowic, Bosutowa, Bolenia, Węgrzc, Bibic, Garlicy Murowanej, Trojanowic, 

Pękowic, które to miejscowości wraz z Zielonkami znalazły się w granicach Wolnego Miasta 

Krakowa (Rzeczypospolitej Krakowskiej), a od 1846 r. – zaboru austriackiego. Pozostałością 

siedemdziesięcioletniego panowania Austriaków w dawnej Galicji są obiekty tzw. Twierdzy 

Kraków – ponad 130 fortów obronnych, z tego kilka na terenie Gminy. Największe z nich to Fort 

45 „Zielonki” i fort 47 „Łysa Góra” oraz mniejsze fort 44a „Pękowice”, fort 45a „Bibice”, fort 47a 

„Węgrzce”. Podczas I wojny światowej, w roku 1914, w związku z działaniami wojennymi, 

wyburzono wszystkie zabudowania i folwark we wsi Bibice, dwór w Pękowicach, zabudowania wsi 

Węgrzce, Bosutów, Boleń i Dziekanowice. Częściowo uległy zniszczeniu Zielonki i Batowice. Po 

odbudowie wieś Bibice ponownie – tym razem już tylko częściowo – uległa zniszczeniu w roku 

1927, w wyniku wybuchu prochu w forcie w Witkowicach. Wszystkie pobliskie wsie również 

ucierpiały.  

Po odzyskaniu niepodległości, do reformy samorządowej w 1933 roku, na obszarze byłego zaboru 

austriackiego każda wieś stanowiła osobną gminę, natomiast na terenie dawnego zaboru rosyjskiego 

gminy były zbiorowe, liczące od kilku do kilkunastu wsi. Po wspomnianej reformie samorządowej 

powstały dwie gminy zbiorowe – gmina Zielonki i gmina Cianowice. W XIX wieku oraz w 

pierwszej połowie XX stulecia osadnictwo na terenie Jury nie ulegało większym zmianom. Nadal 

czynnikiem pierwszorzędnym, mającym wpływ od czasów średniowiecznych na zabudowę wsi, 

była sieć dróg oraz doliny rzek.  

 

 

3.2.2. Krajobraz kulturowy 

 

Krajobraz kulturowy, zgodnie z ustawą o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami, to przestrzeń 

historycznie ukształtowana w wyniku działalności człowieka, zawierająca wytwory cywilizacji oraz 

elementy przyrodnicze. Powstał on w wyniku wielowiekowego oddziaływania ludzi na środowisko 

przyrodnicze, czego skutkiem niejednokrotnie było zaburzanie stosunków kulturowo– 

przyrodniczych i degradacja krajobrazu. Również często dobra kultury poprzednich epok były 

niszczone w imię pozyskiwania terenów pod nową zabudowę mieszkaniową lub działalność 

gospodarczą. Krajobraz kulturowy, przechowując świadectwo działalności jego dawnych 

mieszkańców, jest znakiem tożsamości danego regionu. Polityka władz gminy, która uwzględnia tę 
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zasadę i rozsądne planowanie przestrzenne, stwarza szansę na promocję walorów gminy i rozwój 

tzw. turystki kulturowej. Dla ochrony krajobrazu kulturowego (bogactwa w postaci form 

geologicznych, przyrodniczych, fauny, flory, obiektów archeologicznych, zabytków architektury 

sakralnej, obronnej, rezydencjalnej, dworskiej i tradycyjnej zabudowy wiejskiej) utworzone zostały 

Jurajskie Parki Krajobrazowe, z których dwa obejmują swym zasięgiem południową część Gminy 

Zielonki - Jurajski Park Krajobrazowy „Dolinki Krakowskie” i Dłubniański Park Krajobrazowy.  

W czasach średniowiecza wsie w Dolinach Prądnika i Dłubni stanowiły dobra królewskie, 

kościelne i szlacheckie. Ich rozwój na przestrzeni wieków ściśle związany był z sąsiedztwem 

Krakowa. Oprócz produkcji typowo rolniczej na dobrych glebach w dolinach rzecznych, w oparciu 

o energię rzek, w ubiegłych stuleciach, nastąpił rozwój młynów, olejarni, papierni.  

Średniowieczny zamek w Korzkwi z 1385 r. rozbudowany w XVI i XVII w. wraz z zabudowaniami 

folwarcznymi, kościół, plebania, kapliczka, cmentarz oraz park krajobrazowy stanowią jeden z 

najcenniejszych zespołów zabytków, który w wyniku odrestaurowania, stanowi element „Strefy 

Parku Kulturowego „SK” obejmującej plany miejscowe miejscowości północnych Gminy, 

Korzkwi, Grębynic, Przybysławic i Brzozówki.  

Kościół w Zielonkach z XVI w., zabytkowe nagrobki na cmentarzu parafialnym, zabytkowe 

kapliczki, w tym jedna z XVII w., elementy krajobrazu poprzemysłowego w postaci jednego młyna 

wodnego i cegielni, domy z początku XX wieku, zarówno drewniane, jak i murowane, budowle 

fortyfikacyjne oraz zasoby przyrodnicze w postaci form geologicznych – np. jaskinia na Podskalu – 

to przykład również obiektów będących potencjalnie elementami parku kulturowego południowej 

części Gminy.  

Zasobami krajobrazu kulturowego godnymi upowszechnienia są:  

 poaustriackie fortyfikacje i umocnienia w Bibicach, Pękowicach, Węgrzcach i Zielonkach; 

 kapliczki w: Batowicach, Bibicach, Brzozówce, Garlicy Murowanej, Garliczce, 

Grębynicach, Korzkwi, Przybysławicach i Zielonkach; 

 dwory i zabudowania gospodarcze w Boleniu, Garlicy Murowanej, Owczarach, 

Dziekanowicach, Węgrzcach,  

 coraz rzadziej występujące przykłady nieruchomości związane z krajobrazem rolniczym, w 

postaci budownictwa wiejskiego (zagrody i folwarki): Batowice, Bibice, Boleń, Bosutów, 

Dziekanowice, Garlica Duchowna, Januszowice, Korzkiew, Owczary, Trojanowice, 

Węgrzce (przy równoczesnym pamiętaniu o zbiorach pamiątek ruchomych 

przechowywanych przez instytucje propagujące kulturę ludową, czyli izby regionalne w 

Bibicach i Zielonkach oraz szkolny kącik ludowy w szkole w Bibicach i Owczarach), 

 cegielnia i młyn Abrahamera z 1927 r. (zakład „Pajęczyna”) w Zielonkach (ostatni nad 

Białuchą) jako przykłady budowli industrialnych.  
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Przykładem zabudowy tzw. nawsiowej /zagrody po dwóch stronach wydłużonego placu/, jest 

zabudowa Trojanowic. Na terenie Owczar można zaobserwować, iż niektóre z domów stoją na 

wysokim podpiwniczeniu, bez znaczenia, czy są to murowane, czy drewniane. Z reguły do tych 

domów prowadzą schody na parter. Większość zachowanych zabytkowych domostw pochodzi z 

dwudziestolecia międzywojennego. Znaczna ich część w 2017 r. to pustostany o znacznym 

zdewastowaniu konstrukcji, często pełniących funkcje magazynów gospodarczych. Nie do 

przecenienia są historycznie ważne miejsca na terenie Gminy, takie jak przestrzeń w Bosutowie, 

gdzie w dn. 6-24 IV 1794 r. rozłożono obóz warowny powstańców kościuszkowskich, miejsce 

zamieszkania córki Jana Matejki w Boleniu, dwór Eugeniusza Kwiatkowskiego w Owczarach czy 

miejsce po domu Stanisława Wyspiańskiego w Węgrzcach. Ważnym elementem krajobrazu 

kulturowego są zachowane do dzisiaj i kultywowane zwyczaje takie jak „Herody”, „Pucheroki”, 

ludowa procesja Bożego Ciała (i inne święta kościelne) w Zielonkach, Korzkwi i Bibicach. 

Inicjatywami istotnymi, w kwestii wzbogacania krajobrazu kulturowego, są wydarzenia 

organizowane przez Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach, Bibliotekę Publiczną w 

Zielonkach (Izbę Regionalną w Zielonkach). 

 

3.2.3. Zabytki nieruchome  

 

 

Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Zielonki zostało 

poprzedzone aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków z 2011 r. Ewidencję wykonano na 

podstawie: 

1) wykazu nieruchomych zabytków rejestrowych dla Gminy Zielonki; 

2) wojewódzkiej ewidencji zabytków dla Gminy Zielonki (zabytki architektury i 

budownictwa, cmentarze, zieleń projektowana, założenia przestrzenne); 

3) lustracji terenowej, mającej na celu sprawdzenie stanu zachowania zabytków ujętych w 

ewidencji, jak również uzupełnieniu jej o obiekty nieobjęte dotychczas żadną ochroną, a 

posiadające wartości zabytkowe. 

 

Gminna Ewidencja Zabytków Nieruchomych dla Gminy Zielonki została zaopiniowana 

przez Małopolskiego Konserwatora Zabytków dnia ............... Zawartość wojewódzkiej 

ewidencji zabytków nieruchomych została uzupełniona o informacje i zasób obiektów 
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przyjętych w Gminnej Ewidencji Zabytków. Tym samym obydwie ewidencje posiadają 

jednobrzmiące wykazy zabytków.  

 

Legenda tabel + statystyka: rodzaje obiektów umieszczonych w ewidencji i katalogu 

pomocniczym 

Kolor cieniowania  Znaczenie 
Liczba obiektów (GEZ + 

katalog pomocniczy) 

 
Budynek drewniany 

 
39 (13+26) 

 
Budynek murowany (lub 

drewniano-murowany) 
59 (46+13) 

 Kapliczka/pomnik 19 (16+3) 

 
Park, zabytkowy 

drzewostan 
4 (4+0) 

 cmentarz 2 (0+2) 

  SUMA: 123 

 

Liczba zabytków nieruchomych wg miejscowości 

Wieś 
Liczba zabytków w gminnej 

ewidencji 

Liczba obiektów o 
znamionach zabytku 
(katalog pomocniczy) 

Batowice 3 2 
Bibice 4 12 
Boleń 6 1 

Bosutów 2 1 
Dziekanowice 3 4 

Garlica Murowana 5 0 
Garlica Duchowna 1 0 

Garliczka 1 1 
Grębynice 2 0 

Januszowice 2 0 
Korzkiew 11 1 
Owczary 3 4 
Pękowice 1 0 

Trojanowice 3 0 
Węgrzce 10 5 
Zielonki 22 13 
SUMA: 79 44 
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Pełny wykaz Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych dla Gminy Zielonki stanowi 

załącznik nr 1 do Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. 

W konsekwencji prowadzonych badań z wojewódzkiej oraz gminnej ewidencji zabytków 

wykreślono 14 obiektów w tym: 

- zabytki, które utraciły cechy zabytku na skutek przebudowy, 

- zabytki, które na przestrzeni lat rozebrano. 

 

Obiekty usunięte z gminnej ewidencji zabytków  

Nr Miejscowość Obiekt zabytkowy 
Obecna 
funkcja 
obiektu 

Rodzaj 
użytkow

ania 
UWAGI 

Lokalizacja 
adres 

nr działki 

1.  Batowice 

Park krajobrazowy 
z XIX w. zespołu 

dworskiego 
Rogalskich 

 

rekreacja 
służba 

zdrowia 

Postuluje się 
wykreślenie z 

gminnej ewidencji 
zabytków. Powód: 

brak znamion terenu 
zabytkowego. 

ul. Jana 
Matejki 24; 
dz. nr 213/1 

2.  Bibice 
Dom drewniany z 

ok. 1930 r. 
mieszkalna 

gospodar
czy 

Postuluje się 
wykreślenie z 

gminnej ewidencji 
zabytków. Powód: 
budynek nie ma 

charakteru 
zabytkowego. 

ul. T. 
Kościuszki 
13; dz.nr 

838/9 

3.  Bibice 
Dom drewniany z 

ok. 1920 r. 
pustostan 

ruina/pog
orzelisko 

Postuluje się 
wykreślenie z 

gminnej ewidencji 
zabytków. Powód: 
budynek spłonął, 

jego resztki nadają 
się wyłącznie do 

rozbiórki. 

ul. Krótka 1; 
dz. nr 1001 

4.  Bibice Dom z ok. 1905 r. brak brak 

Postuluje się 
wykreślenie z 

gminnej ewidencji 
zabytków. Powód: 

budynek wyburzony 

Rynek 4; 
dz. nr 751 

5.  Bibice 
Dom drewniany z 

ok. 1925 r. 
brak brak 

Postuluje się 
wykreślenie z 

gminnej ewidencji 
zabytków. Powód: 
po przebudowie 
budynek nie ma 

charakteru 
zabytkowego. 

ul. Źródlana 
10, dz. nr 

382 
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Nr Miejscowość Obiekt zabytkowy 
Obecna 
funkcja 
obiektu 

Rodzaj 
użytkow

ania 
UWAGI 

Lokalizacja 
adres 

nr działki 

6.  Bosutów 
Dom drewniany z 

1919 r. 
brak brak 

Postuluje się 
wykreślenie z 

gminnej ewidencji 
zabytków. Powód: 

budynek wyburzony 

ul. Tadeusza 
Kościuszki 
123 (daw. 

Bosutów 28); 
dz. nr 374 

7.  Bosutów 
Dom drewniany z 

1919 r. 
 

brak brak 

Postuluje się 
wykreślenie z 

gminnej ewidencji 
zabytków. Powód: 

budynek 
wyburzony. 

ul. Tadeusza 
Kościuszki 
131 (daw. 

Bosutów 4); 
dz. nr 376 

8.  Dziekanowice 
Dom drewniany z 

ok. 1930 r. 
brak brak 

Postuluje się 
wykreślenie z 

gminnej ewidencji 
zabytków. Powód: 

budynek wyburzony 

Długa 126 
(daw. 

Dziekanowic
e 

35); dz.nr 14 

9.  Owczary Dom z ok. 1910 r. brak brak 

Postuluje się 
wykreślenie z 

gminnej ewidencji 
zabytków. Powód: 

budynek nie istnieje. 

ul. Długa 34 
(daw. 

Owczary 5); 
dz. nr 39/1 

10.  Owczary Dom z 1915 r. brak brak 

Postuluje się 
wykreślenie z 

gminnej ewidencji 
zabytków. Powód: 

budynek nie istnieje. 

ul. Gajowa 
77 (daw. 

Owczary 91); 
dz. nr 195/10 

11.  Owczary 
Zagroda – obora z ok 

1880 r. 
brak brak 

Postuluje się 
wykreślenie z 

gminnej ewidencji 
zabytków. Powód: 

budynek nie istnieje. 

ul. Topolowa 
23 (daw. 

Owczary 23); 
dz. nr 27/4 

12.  Węgrzce 
Dom z ok. 1920 r. 

 
brak brak 

Postuluje się 
wykreślenie z 

gminnej ewidencji 
zabytków. Powód: 

budynek wyburzony 

A 1 nr 2; 
dz. nr 376 

13.  Zielonki 
Młyn mechaniczny z 

1928 r. 
brak brak 

Postuluje się 
wykreślenie z 

gminnej ewidencji 
zabytków. Powód: 

budynek wyburzony 

ul.Krakowski
e 

Przedmieście 
53; 

dz. nr 1243/1 
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Nr Miejscowość Obiekt zabytkowy 
Obecna 
funkcja 
obiektu 

Rodzaj 
użytkow

ania 
UWAGI 

Lokalizacja 
adres 

nr działki 

14.  Zielonki Dom z ok. 1900 r. pustostan 
nie 

zamieszk
ały 

Postuluje się 
wykreślenie z 

gminnej ewidencji 
zabytków. Powód: 
budynek spłonął, 

jego resztki nadają 
się wyłącznie do 

rozbiórki. 

ul. 
Krakowskie 

Przedmieście 
97; dz. nr 

735 

 

 

Obiekty nowo wpisane lub wyodrębnione z poprzedniej gminnej ewidencji zabytków: 
 

15 obiektów: 10 kapliczek, 1 konstrukcja drewniana, 3 budynki murowane, 1 teren zieleni 
zabytkowej 

 

Nr 
Miejscow

ość 
Obiekt 

zabytkowy 

Obecna 
funkcja 
obiektu 

Rodzaj 
użytkowania 

UWAGI 
Lokalizacja 

adres 
nr działki 

1. Batowice 

Kapliczka z figurą 
Madonny z 

Dzieciątkiem 
Jezus. 

kultowa kultowe 

Stan 
techniczny 

bardzo 
dobry 

ul. Karola 
Wojtyły 

107(?); przy 
dz. nr 

101/3(?) 

2. 
Garlica 

Murowana 

Przydrożny krzyż 
drewniany z 
wizerunkiem 

Ukrzyżowanego 
Jezusa 

namalowanego na 
miedzianej blasze 

przykryty 
stylowym 

daszkiem z II poł. 
XIX w. 

religijna kultowe 
Stan 

techniczny: 
dobry 

przy domu na 
ul. Garlicka 
100; (daw. 

Garlica 
Murowana 
53); dz. nr 

115 

3. 
Garlica 

Duchowna 
Kapliczka-krzyż z 

1920 r. 
religijna kultowe 

Stan 
techniczny: 

bardzo 
dobry 

Garlica 
Duchowna 35 

4. Grębynice 

Kapliczka 
domkowa 

murowana z 
XIX/XX w. 

religijny kultowa 
Stan 

techniczny: 
dostateczny 

ul. Rajska 2 

Id: FF2A0333-1C57-40BC-8D60-8F30487C812E. Podpisany Strona 28



 29 

Nr 
Miejscow

ość 
Obiekt 

zabytkowy 

Obecna 
funkcja 
obiektu 

Rodzaj 
użytkowania 

UWAGI 
Lokalizacja 

adres 
nr działki 

5. Korzkiew 

Kapliczka 
domkowa z ok. 
1864 r. (?) p.w. 

MB 
Częstochowskiej 

religijny kultowa 

Stan 
techniczny: 

bardzo 
dobry 

Korzkiew, 
jadąc drogą 

do 
Przybysławic, 
za zamkiem 
po prawej 
stronie. 

6. Zielonki 

Zespół kościoła 
parafialnego p.w. 

Narodzenia NMP – 
stara plebania z 

1878 r.  

budynek. 
pomocniczy 

pustostan od IX 
2015 r. 

Nieużytkowany 

Stan 
techniczny: 
bardzo zły 

ul. Ks. J. 
Michalika 1; 

dz. nr 583 

7. Zielonki 

Kapliczka 
domkowa 

murowana z 
kamienia z r. 1966, 

z figurą Jezusa 
Frasobliwego 

(odlew betonowy). 

religijna kultowa 

Stan 
techniczny: 

bardzo 
dobry. 

Róg ulicy ks. 
Jana 

Michalika i 
ks. Adama 
Zięby; przy 
dz. nr 583 

8. Zielonki 

Zespół kościoła 
parafialnego p.w. 

Narodzenia NMP – 
dzwonnica 

piętrowa z cegły z 
I poł. XIX w. 

gospodarcza magazyn 
Stan 

techniczny: 
dobry 

Teren 
kościoła 

parafialnego 
w Zielonkach. 

Ul. Jana 
Michalika 1; 

dz nr. 583 

9. Zielonki 

Zespół kościoła 
parafialnego p.w. 

Narodzenia NMP – 
stara salka 

katechetyczna 

gospodarcza magazyn 
Stan 

techniczny: 
dobry. 

Teren 
kościoła 

parafialnego 
w Zielonkach. 

Ul. Jana 
Michalika 1; 

dz. nr 583 

10. Zielonki 

Zespół kościoła 
parafialnego p.w. 

Narodzenia NMP – 
Dzwonnica 

drewniana z lat 
50. XX w. – ołtarz 

polowy. 

religijna ołtarz polowy 
Stan 

techniczny: 
dobry 

Teren 
kościoła 

parafialnego 
w Zielonkach. 

Ul. Jana 
Michalika 1; 

dz. nr 583 
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Nr 
Miejscow

ość 
Obiekt 

zabytkowy 

Obecna 
funkcja 
obiektu 

Rodzaj 
użytkowania 

UWAGI 
Lokalizacja 

adres 
nr działki 

11. Zielonki 

Zespół kościoła 
parafialnego p.w. 

Narodzenia NMP – 
Kapliczka 

murowana z 
zieloneckiej cegły 
klinkierowej (po 

1945 r.) 

religijna kultowa 

Stan 
techniczny: 

bardzo 
dobry 

Teren 
kościoła 

parafialnego 
w Zielonkach. 

Ul. Jana 
Michalika 1; 

dz. nr 583 

12. Zielonki 

Zespół kościoła 
parafialnego p.w. 

Narodzenia NMP – 
Kaplice 

różańcowe z l. 40 
XX w. z 

majolikami 
przedstawiającymi 

sceny biblijne 

religijne 

kultowa 
(ołtarze w 
procesji 

różańcowej) 

Stan 
techniczny: 

dobry 

Teren 
kościoła 

parafialnego 
w Zielonkach. 

Ul. Jana 
Michalika 1; 

dz. nr 583 

13. Zielonki 

Zespół kościoła 
parafialnego p.w. 

Narodzenia NMP – 
Zabytkowy 
drzewostan 

wpisany do rejestru 
zabytków pod nr A-

16 

Teren 
zielony 

teren zielony 
Stan 

techniczny: 
dobry 

Teren 
kościoła 

parafialnego 
w Zielonkach. 

Ul. Jana 
Michalika 1; 

dz. nr 583 

14. Zielonki 
Kapliczka św. 

Jana Nepomucena 
z l. 80-90. XIX w. 

religijna kultowa 

Stan 
techniczny: 

dobry. 
Teren 
wokół 

kapliczki 
zadbany. 

Ul. 
Krakowskie 
Przedmieście 

49; dz. nr 
1245/2 

15. Zielonki 
Kapliczka 

murowana z cegły 
słupowa z 1892 r. 

religijna kultowa 

Stan 
techniczny: 

bardzo 
dobry. 

ul. Rzyczyska 
2; dz. nr 642/2 

 

 

3.2.4. Zabytki ruchome 

L.p. Zielonki, kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP: 

1. 
Barokowa rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z przełomu XVII/XVIII w., umieszczona 
pierwotnie w kapliczce znajdującej się w pobliżu kościoła w Zielonkach, przy ulicy Ks. 

Zięby, następnie na plebanii w Zielonkach, obecnie (od 2014 r.) znajduje się w Izbie 
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Regionalnej w Zielonkach. 

2. 
Kadzielnica manierystyczna i łódka na kadzidło z 1624 r. z kościoła parafialnego w 

Zielonkach, obecnie przechowywane w Muzeum Archidiecezjalnym Kardynała Karola 
Wojtyły w Krakowie. 

3. Zespół zabytkowych ornatów i kap pochodzących z XIX i 1. połowy XX w. 

4. 
3 barokowo-rokokowe ołtarze z 1728 r. Główny z obrazem przedstawiającym narodzenie 
NMP. W bocznych: Jezus Miłosierny (kopia przypisywana Adolfowi Hyle z ok. 1950 r.) i 

św. Józefa (XIX w.). 

5. Rzeźby drewniane, barokowe św. św. Joachima i Anny ustawione w głównym ołtarzu z ok. 
1728 r., inspirowane twórczością Baltazara Fontany. 

6. Obrazy św. Mikołaja i św. Anny sprzed 1748 r. 

7. Obraz Jezusa Ukrzyżowanego, prawdopodobnie z XVIII w. 

8. Stalle kolatorskie z XVIII w. stojące w prezbiterium. 

9. Nieużywane tabernakulum rokokowe, prawdopodobnie z XVIII w. 

10. Monstracja mosiężna pozłacana z koroną z 1846 r. wykonana w zakładzie mosiężnika 
Bagińskiego w Krakowie, (data w stopce) 

11. Kadzielnica z końca XIX w. przerobiona na wieczną lampkę, wisząca w prezbiterium. 

Kielich z koralami z 1892 r. (data w stopce) 

13. Kielich z 1678 r. sprawiony przez kanonika Jana Chryzostoma Bodzentę (data w stopce); 

14. Neogotycki kielich z niebieskimi plafonami zamieszczonymi w stopie i trzonku kielicha ze 
stylizowanym liternictwem „JESUS” z końca XIX w. (data w stopce) 

15. Kustodium srebrne, pozłacane, z 1911 r. (data w stopce) 

16. Srebrne naczynia na oleje święte z 1902 r. (data w stopce) 

17. 
Pozłacane figury w bocznych ołtarzach, św. św. Stanisława i Wojciecha oraz św. św. 

Kazimierza i Jana Kantego. W górnych partiach bocznych ołtarzy znajdują się obrazy 
olejne: św. Joachima i św. Karola Boromeusza 

18. 
Figura NMP Fatimskiej z 1954 r., jedno z pierwszych przedstawień NMP Fatimskiej w 
Polsce. Ozdobiona koroną inkrustowaną zabytkowymi koralami i perłami w 2017 r. z 

wygrawerowaną dedykacją. 

19. Obraz MB Zwycięskiej – tryptyk ołtarzowy z 1941 r. podobizna MB Częstochowskiej, 
skrzydła ozdobione stylizacją na temat godeł Polski i Szkocji. 

20. 14 obrazów stacji drogi krzyżowej, olej na płótnie, oprawione w stylowe dębowe ramy, z 
końca XIX w. 

21. Dwa pacyfikały: srebrny relikwiarz w kształcie monstrancji – św. Innocenty, św. św. 
Anastazja, Apolonia i Małgorzata. 

22. Sześć świeczników w ołtarzu głównym, mosiężnych, pozłacanych, z końca XIX w., z 
wygrawerowanymi datami fundacji, obecnie przerobione na elektryczne świece. 

23. Chrzcielnica barokowa z czarnego marmuru przykryta mosiężnym hełmem z resztkami 
kolorowej polichromii. Znajduje się w kaplicy MB Zwycięskiej. 

24. Dwa konfesjonały brązowe (dawniej bordowozłote), prawdopodobnie z XIX w. 

25. Jeden konfesjonał z pocz. XX w. o malaturze czarnej ze złotymi detalami, pod chórem. 

26. Dzwon z 1616 r. „św. Wojciech”. 

27. Belka tęczowa z figurami pasyjnymi, prawdopodobnie z końca XVIII w. 

28. Komplet chorągwi procesyjnych z lat 50. XX w. 
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29. Krzyż w babińcu, prawdopodobnie z pocz. XX w. 

30. Obraz-feretron w rokokowej ramie z ok. 1880 r. 

31. Obraz św. Izydora autorstwa Walerego Eliasza Radzikowskiego z l. 50 XIX w. 

32. Zbiór ok. 100 zabytkowych ksiąg metrykalnych i innych dokumentujących historię parafii. 

 

 

L.p. 

Korzkiew, kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela: 

(Szczegółowy wykaz dołączony do decyzji z 1978 r. ws. wpisania kościoła do rejestru 

zabytków znajduje się w parafii w Korzkwi). 

1. Kamienny portal zachodni późnorenesansowy, 1623 r. 

2. Kamienny portal zewnętrzny w kruchcie południowej, wczesnobarokowy 

3. Kamienny portal, wczesnobarokowy,1623 r 

4. Kamienny portal do zakrystii, późnorenesansowy, 1623 r. 

5. Okno loży kolatorskiej, późnorenesansowe, 1623 r. 

6. Drewniany, złocony ołtarz główny, wczesnobarokowy, ok. poł. XVII w. 

7. Drewniany ołtarz boczny prawy, wczesnobarokowy, ok. poł. XVII w. 

8. Drewniany ołtarz boczny lewy, ok. poł. XVII w. 

9. Drewniane, złocone retabulum manierystyczne, w. XVII. 

10. Drewniany złocony ołtarz boczny lewy, barokowy z ok. 1700 r. 

11. Drewniana ambona barokowa, ok. poł. XVII w. 

12. Kamienna chrzcielnica barokowa, XVII w. 

13. Drewniane stalle wczesnobarokowe, 1. poł. XVII w. 

14. Drewniane stalle barokowe, 1. poł. XVII w. 

15. Drewniany konfesjonał barokowy, XVII w. 

16. Drewniana skrzynia na naczynia św., barokowa, XVII w. 

17. 2 drewniane feretrony wczesnobarokowe, XVII w. 

18. Stacje męki pańskiej, barokowo-ludowe, XVIII-XIX w. 

19. Drewniana herma gotycka, ok. 1500 r. 

20. Drewniana herma gotycka, ok. 1500 r. 

21. Drewniany prospekt organowy wczesnobarokowy 

22. Drewniany krucyfiks barokowo-ludowy, XIX w. 

23. Drewniany krucyfiks barokowo-ludowy, XVIII w. 

24. Marmurowe epitafium Adama Broniewskiego klascycystyczne, ok. 1826 r. 

25. Kamienno-marmurowy nagrobek Jana i Eleonory Wodzickich, klasycystyczny, 1. poł. XIX 
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w. 

26. Drewniana rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego, XIX w. 

27. Srebrna, pozłacana, Monstrancja gotycko-renesansowa, 1640 r. 

28. Mosiężny, złocony relikwiarzyk gotycki, koniec XV w. 

29. Srebrny pacyfikał barokowy, 2. poł. XVII. 

30. Mosiężny lichtarz barokowy, XVII w. 

31. Mosiężne 2 lichtarze barokowe, XVII w. 

32. Ornat czerwony, barokowy, XVII w. (odnowiony ok. 2015 r.) 

33. Ornat biały, barokowy, XVIII w. (odnowiony ok. 2015 r.) 

34. Ornat biały, barokowy, XVIII w. 

35. Ornat biały, barokowy, XVIII w. 

36. Ornat czarny, 1827 r. (odnowiony ok. 2015 r.) 

37. Ornat złoto-czerwony, ozdobiony motywem wici akantu. 

38. Zbiór ksiąg metrykalnych i innych dokumentujących historię parafii. 

 

 Bibice, parafia pw. MB Nieustającej Pomocy: 

1.  Zespół feretronów procesyjnych przejętych z parafii Zielonki z 2. poł. XX w. 

2. Chorągiew procesyjna z l. 50 XX w.  

3. 
Obraz MB Nieustającej Pomocy w ołtarzu głównym, pocz. XX w., zakupiony przez ks. 

Adama Ziębę w Rzymie. 

 

 

Bibice, Izba Regionalna:  

Gromadzenie zbiorów rozpoczęto w 1964 r. Inicjatorem i kustoszem był Henryk Banaś. Na 

ekspozycję składają się nieodpłatnie podarowane przez mieszkańców: meble, sprzęty kuchenne, 

plastyka obrzędowa (szopki z lalkami, ozdoby bibułkowe, pająki), obrazy, skrzynia krakowska, 

stroje i atrybuty pucheroków i kolędnicze, stroje krakowskie, nakrycia głowy z „Wesela 

bibickiego”, fotografie, kroniki, prace miejscowych artystów ludowych, publikacje związane z 

historią Bibic, a także eksponaty archeologiczne i znaleziska geologiczne. Izba Regionalna w 

Bibicach gromadzi i przechowuje zbiory z terenu Bibic. W najbliższej przyszłości należałoby 

skatalogować zabytki ruchome w zbiorach Izby Regionalna w Bibicach.  

 

Zielonki, Izba Regionalna 

Gromadzenie zbiorów rozpoczęto w 2010 r. W 2014 r. otwarto w ramach Biblioteki Publicznej 

dział zbiorów regionalnych p.n. Izba Regionalna w Zielonkach. Na ekspozycję składają się: 
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stroje krakowskie męskie i kobiece z reprezentacyjnymi przykładami wzoru haftu gorsetów, 

tzw. „od Zielonek”, który został wyodrębniony przez Seweryna Udzielę w czasie badań w 

dwudziestoleciu międzywojennym. Obecnie jest to blisko 50 egzemplarzy gorsetów, najstarsze 

obiekty pochodzą z końca XIX w., pocz. XX w. i dwudziestolecia międzywojennego. Pasy 

krakowskie męskie, sukmany, kaftany, kabaty z przełomu XIX i XX w. Zabytkowe korale 

antykwaryczne oraz elementy zabytkowej biżuterii. Współczesne pochodzą z lat 60. i 70. XX w. 

Prócz tego pokaźną część zbiorów stanowi kolekcja obrazów o treści religijnej, w tym 

oleodruków pochodzących z przełomu XIX i XX w. W zbiorach znajdują się cztery obrazy 

olejne o tematyce religijnej z 2. poł. XIX w., sześć skrzyń wiannych typu skawińskiego z 

przełomu XIX i XX w. Bogaty zbiór elementów stroju kobiecego: chust wełnianych typu 

tureckiego „w syrki”, chust kraciastych, tzw. „okienkowych” lub „kazimierek”, francuskich, 

zimowych czarnych barankowych, chusteczek na głowę tybetowych oraz broszowanych. Spora 

kolekcja spódnic tybetowych od 1914 r. do lat 60. XX w. oraz zapasek. Kolekcja naczyń 

glinianych gospodarstwa domowego, dziewięć obrazów Katarzyny Gawłowej. Dewocjonalia, 

figurki gipsowe i porcelanowe, książeczki do nabożeństwa, śpiewniki itp. Blisko 400 

egzemplarzy zabytkowych książek z okresu 1866-1949 r. Izba Regionalna w Zielonkach 

prowadzi księgi inwentarzowe obiektów oraz karty katalogowe obiektów. W 2017 r. zostało 

przeprowadzone fotograficzne skatalogowanie zabytków. Izba Regionalna zbiera i przechowuje 

zabytki i pamiątki z całej gminy Zielonki, równocześnie prowadząc kronikę dokumentującą 

ważne wydarzenia instytucji oraz sołectwa Zielonki. 

  

 

L.p. 
Katalog ważniejszych zabytków znajdujących się w zbiorach Izby Regionalnej w 

Zielonkach. 

1. Obraz Katarzyny Gawłowej „Procesja w Święto Trójcy", l. 70. XX w.  

2. Obraz Katarzyny Gawłowej „Ucieczka do Egiptu”, l. 70. XX w. 

3. Obraz „Matka Boska Częstochowska”, 2. poł. XIX w.  

4. Obraz oleodruk „Chrystus w Ogrodzie Oliwnym”, XIX/XX w.  

5. Obraz oleodruk „Jezus Nazareński”, XIX/XX w.  

6. Obraz „Matki Boskiej serce", XIX/XX w.  

7. Fotografia „Papież Pius XI”, XX w.  

8. Fotografia „Książę Kardynał Adam Sapieha”, XX w.  

9. Fotografia „Nieznany Biskup Krakowski”, XX w.  

10. Obraz Katarzyny Gawłowej „Ostatnia Wieczerza”, l. 70. XX w. 

Id: FF2A0333-1C57-40BC-8D60-8F30487C812E. Podpisany Strona 34



 35 

11. Obraz Katarzyny Gawłowej „Matka Boska”, 1978 r.  

12. Gablota z figurą Chrystusa ukrzyżowanego, XX w.  

13. Obraz „Matki Boskiej Częstochowskiej”, XX w. 

14. Rzeźba „Ukrzyżowany”, drewniany krucyfiks, po 1914 r.  

15. Obraz skrzyniowy Lourdes, XX w. 

16. Skrzynia krakowska, przed 1914 r.  

17. Skrzynia krakowska, przed 1914 r.  

18. Skrzynia krakowska posagowa, wianna, XX w.  

19. Obraz „św. Agata”, XIX/XX w. 

20. Obraz Katarzyny Gawłowej „Kwiaty”, XIX/XX w.  

21. 
Obraz Katarzyny Gawłowej przedstawia scenkę rodzajową „Wesele krakowskie”, l. 70. 

XX w. 

22. Obraz Katarzyny Gawłowej „Krakowiacy”, l. 70. XX w. 

23. Obraz skrzynkowy „Święta Rodzina”, XIX/XX w.  

24. Obraz „Chrystus w grobie”, XIX/XX w.  

25. Obrazek Matka Boska Zwycięska, 1949 r.  

26. Obraz Matki Bożej Częstochowskiej, 2. poł. XIX w.  

27. Przedstawienie Matki Bożej Częstochowskiej w płaskorzeźbionej sukience, 2. poł. XX w.  

28. Pasyjna grupa rzeźb (ukrzyżowany Jezus, Matka Boża i św. Jan), XX w.  

29. Żelazny krucyfiks duży, XX w. 

30. Żelazny krucyfiks duży, XX w. 

31. Żelazny krucyfiks mały, XX w. 

32. Obraz „Matka Boska Dzikowska, l. 70. XIX w.  

33. Szafa ekspozycyjna drewniana na nóżkach (rekonstrukcja), XXI w. 

34. Skrzynia krakowska (rekonstrukcja), XXI w. 

35. Stolik drewniany (rekonstrukcja), XXI w. 

36. Szafa bieliźniarka (rekonstrukcja), XXI w. 

37. Drewniana figura Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus (rekonstrukcja), XXI w. 

38. Obraz „św. Anna” (rekonstrukcja), XXI w. 

39. Obraz „Przemienienie na górze Tabor” (rekonstrukcja), XXI w. 

40. Kołowrotek do przędzenia wełny, pocz. XX w.  

41. Drewniana kapliczka, XIX/XX w.  

42. Obraz Matka Boża Jerozolimska, XIX/XX w.  

43. Maszynka wirnikowa do robienia masła, 2. poł. XX w.  

Id: FF2A0333-1C57-40BC-8D60-8F30487C812E. Podpisany Strona 35



 36 

44. Grafika-pejzaż, 1. poł. XX w.  

45. Grafika-pejzaż, 1. poł. XX w.  

46. Okrągły obrazek Jezus ukrzyżowany, XIX/XX w.  

47. Okrągły obrazek Matka Boska Częstochowska, l. 20. XX w.  

48. Figura Serce Pana Jezusa, XX w.  

49. Figura Matki Bożej, XIX/XX w.  

50. Obraz Matki Bożej Bolesnej, XX w.  

51. Obraz św. Alojzego Gonzagi, XX w.  

52. Obraz św. Agnieszka Rzymianki, XX w.  

53. Drewniany Jezus, XIX/XX w.  

54. Obraz Wniebowzięcie NMP, XX w.  

55. 
Obraz na pamiątkę koronacji cudownego obrazu w Kalwarii Zebrzydowskiej, koniec XIX 

w.  

56. Obraz św. Józef z młodym Jezusem, XX w.  

57. Obraz św. Walenty, XX w.  

58. Obraz św. Franciszek z Asyżu, XX w.  

59. Obraz MB Różańcowa, XX w.  

60. Obraz Matka Boska Cygańska, XIX/XX w. 

61. Obraz Serca Jezusowego, XIX/XX w.  

62. Obraz Matka Boska z otwartym sercem, XIX/XX w.  

63. Jezus w Ogrojcu, XX w.  

64. Obraz Ukrzyżowany, XIX/XX w.  

65. Obraz Zwiastowanie Maryi, XX w.  

66. Obraz krzyż, XX w.  

67. Obraz św. Stanisław ze Szczepanowa, XX w.  

68. Obraz ze scenami biblijnymi, XX w.  

69. Obraz św. Piotr i Paweł, XX w.  

70. Obraz św. Jana Napomucena, XX w.  

71. Obraz św. Rocha, XX w.  

72. Obraz MB Częstochowska, XIX/XX w.  

73. Obraz MB karmiąca, XX w.  

74. Obraz MB Różańcowa w stroju hiszpańskim barokowym, XX w.  

75. Obraz Serce Jezusa, XX w.  

76. Obraz-zdjęcie Matki Pauli Zofii Tajber, XX w.  
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77. Skrzynia krakowska, 2. poł. XX w.  

78. Skrzynia krakowska, 2. poł. XX w.  

79. Obraz „Matka Boska Gidelska”, koniec XIX w.  

80. Obraz „Święta Rodzina”, koniec XIX w.  

81. Obraz Matka Boska z Lourdes, przed 1914 r. 

82. Obraz MB Różańcowa, pocz. XX w.  

83. Obraz św. Antoniego zw. Wielkim, l. 20. XX w.  

84. Obraz w złoconej ramie św. Anna, XIX/XX w.  

85. Obraz portret oficera CK, 1900 r.  

86. Figura Dzieciątka Jezus, l. 40/50. XX w.  

87. Gorset krakowski, I poł. XX w.  

88. Figura z motywem św. Rodziny, XIX/XX w.  

89. Figurka z Lourdes, l. 20. XX w.  

90. Zdjęcie ślubne – panna młoda w stroju ludowym, 1945 r.  

91. Obraz Ukrzyżowanie–Golgota, XIX/XX w.  

92. Obraz Boża Męka, XIX/XX w.  

93. Obraz św. Antoniego, XIX/XX w.  

94. Obraz św. Jerzy, XIX/XX w.  

95. Obraz św. Rodzina, XX w.  

96. Obraz Najświętszego Serca Jezusowego, XIX/XX w.  

97. Obraz Najświętsze Serce Jezusa, XIX w.  

98. Obraz Matka Boża Słuchająca z Kalwarii Pacławskiej, XIX/XX w.  

99. Świecznik z blachy, XX w.  

100. Świecznik z blachy, XX w.  

101. Szkatułka drewniana, XX w.  

102. Szkatułka drewniana, XX w. 

103. Obraz Katarzyny Gawłowej „Weselnicy na wozie konnym na białym tle”, XX w.  

104. Obraz Katarzyny Gawłowej „Matka Boska z Dzieciątkiem i dwoma aniołami”, XX w.  

105. Obraz "Chrystus na krzyżu",XIX/XX w.  

106. Obraz św. Antoni, przed 1914 r.  

107. Portret ślubny, XIX/XX w.  

108. Figurka MB z dzieciątkiem w złotej koronie, l. 1880-1920. 

109. Święty Józef, polichromia, XIX/XX w.  

110. Gorset krakowski, początek XX w. 
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111. Gorset krakowski, l. 30 XX w. 

112. Gorset krakowski, XIX- XX w. 

113. Gorset krakowski, przed 1914 r. XX w. 

114. Gorset krakowski, przed 1914 r. XX w. 

115. Gorset krakowski, XIX/XX w. 

116. Gorset krakowski, przed 1914 r. XX w. 

117. Gorset krakowski, przed 1914 r. XX w. 

118. Gorset krakowski, ok. 1919 r. XX w. 

119. Gorset krakowski, przed 1914 r. XX w. 

120. Zapaska do stroju krakowskiego, przed 1914 r. XX w. 

121. Zapaska do stroju krakowskiego, ok. 1920 r. XX w. 

122. Zapaska do stroju krakowskiego, l. 30. XX w. 

123. Koszula kobieca, przed 1914 r. XX w. 

124. Zapaska do stroju krakowskiego, przed 1914 r. XX w. 

125. Spódnica krakowska, l. 20. XX w. 

126. Spódnica krakowska, ok. 1919 r. XX w. 

127. Fartuch do stroju krakowskiego, przed 1914 r. XX w. 

128. Katanka kobieca, l. 20. XX w. 

129. Wstążka, l. 50. XX w. 

130. Wstążka, l. 60. XX w. 

131. Zapaska do stroju krakowskiego, po 1914 r. XX w. 

132. Zapaska do stroju krakowskiego, l. 20. XX w. 

133. Zapaska do stroju krakowskiego, po 1914 r. XX w. 

134. Zapaska do stroju krakowskiego, przed 1914 r. XX w. 

135. Zapaska do stroju krakowskiego, l. 20. XX w. 

136. Spódnica krakowska, po 1914 r. XX w. 

137. Flaga, l. 80. XX w. 

138. Kamizelka, przed 1914 r. XX w.  

139. Chusta naramienna, koniec XIX początek XX w. 

140. Chusta naramienna, koniec XIX początek XX w. 

141. Spódnica krakowska tybetowa, l. 20. XX w. 

142. Chusta naramienna „KAZIMIERKA”, przed 1914 r. XX w. 

143. Chusta naramienna „KAZIMIERKA”, przed 1914 r. XX w. 

144. Chusta naramienna „KAZIMIERKA”, przed 1914 r. XX w. 
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145. Gorset krakowski, XIX/XX w. 

146. Gorset krakowski, l. 20/30. XX w.  

147. Chusta-szal, przed 1914 r. XX w. 

148. Gorset krakowski, l. 30. XX w. 

149. Gorset krakowski, l. 20. XX w. 

150. Pas krakowski, koniec XIX w. 

151. Zapaska do stroju krakowskiego, początek XX w. 

152. Sukmana męska, koniec XIX w. 

153. Kaftan męski, koniec XIX w. 

154. Kaftan męski, koniec XIX w. 

155. Katana kobieca, początek XX w. 

156. Katanka kobieca, l. 20. XX w. 

157. Katana kobieca, XIX i XX w. 

158. Katana kobieca, XIX i XX w. 

159. Katana kobieca, XIX i XX w. 

160. Kabat męski, początek XX w. 

161. Gorset krakowski, początek XX w. 

162. Gorset kobiecy, l. 20. XX w. 

163. Spódnica krakowska, początek XX w. 

164. Spódnica krakowska, XX w. 

165. Spódnica krakowska, l. 20-30. XX w. 

166. Spódnica krakowska, początek XX w. 

167. Spódnica krakowska, l. 20. XX w. 

168. Gorset krakowski, l. 20. XX w. 

169. Spodnie męskie, l. 30/40. XX w. 

170. Koszula kobieca, XIX i XX w. 

171. Halka, XIX i XX w. 

172. Zapaska krakowska, l. 30/40. XX w. 

173. Zapaska krakowska, l. 30/40. XX w. 

174. Zapaska krakowska, l. 30/40. XX w. 
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Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji:  

 

L.p.  Przedmioty o dużych walorach kulturowych znajdujące się CKPiR 

1. „Św. Barbara” – obraz autorstwa Katarzyny Gawłowej 

2. „Wniebowzięcie” - obraz autorstwa Katarzyny Gawłowej 

3. Obraz autorstwa Marii Kotulskiej 

 

 

Pozostałe: 

 Eksponaty zabytkowe w domach prywatnych.  

 Kronika szkoły podstawowej w Zielonkach przechowywana w Szkole Podstawowej w 

Zielonkach.  

 Zdjęcia, mapy i dokumenty w posiadaniu CKPiR i Biblioteki Publicznej (Izby Regionalnej) 

w Zielonkach.  

 

 

3.2.5. Zabytki archeologiczne 

 

Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami definiuje odrębne pojęcie 

zabytku archeologicznego, podając, że jest to zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, 

podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z 

nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek 

ruchomy, będący tym wytworem (art. 3, pkt 4). Na terenie Gminy Zielonki są 2 stanowiska 

archeologiczne stanowiące zabytki i wpisane do rejestru zabytków oraz 148 stanowisk 

archeologicznych poza rejestrem, które podlegają ochronie i każda ingerencja budowlana w 

obszarze ich położenia wymaga zgody Małopolskiego Konserwatora Zabytków. 

 

Zabytki archeologiczne wpisane do rejestru zabytków 

 

Lp Miejscowość Typ stanowiska Nr rejestru Rok wpisu 

1 Węgrzce osada 835 1968 

2 Zielonki obozowisko jaskiniowe 1310 1974 

 

Wykaz stanowisk archeologicznych na terenie Gminy 
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Lp Miejscowość 
Numer 
stanowiska 

Typ stanowiska 

1 Batowice st. A - cmentarzysko z epoki neolitu 
2  -//  st. B  osada prahistoryczna  
3  -//- st. C  osada prahistoryczna 
4  -//-  st. D  osada wielokulturowa 
5  -//- st. E  osada prahistoryczna 
6  -//- st. F  osada prahistoryczna 
7 Bibice st. 1  osada z epoki neolitu 
8  -//-  st. 2  osada z epoki neolitu 
9  -//-  st. 4  osada z epoki neolitu 
10  -//- st. 5  osada z epoki neolitu 
11  -//- st. 6  osada z epoki neolitu 
12  -//- st. 7  osada z epoki neolitu 
13  -//- st. 8  osada z epoki neolitu 
14  -//- st. 9  osada z epoki neolitu 
15  -//- st. 10  osada prahistoryczna 
16  -//- st. 11  osada z epoki brązu 
17  -//- st. 12  osada z epoki neolitu 
18 Bosutów st. 1, 2, 6  kompleks osad prahistorycznych 

19  -//- st. 3
 osada wielokulturowa, cz. na terenie 
 Młodziejowic 

20  -//-  st. 4  osada prahistoryczna 
21  -//- st. 5  osada prahistoryczna 

22  -//- st. 7
 osada wielokulturowa, cz. na terenie 
 Dziekanowic  

23  -//- st. 8  osada wielokulturowa 
24  -//- st. D  osada prahistoryczna 
25  -//- st. E  osada prahistoryczna 
26  -//- st. F  osada prahistoryczna 
27  -//- st. G  osada prahistoryczna 
28  -//- st. H  osada prahistoryczna 
29  -//- st. J  osada prahistoryczna 
30  -//- st. K  osada prahistoryczna 
31  -//- st. L  osada prahistoryczna 
32  -//- st. M  osada prahistoryczna 
33  Brzozówka  st. 1  osada z epoki neolitu 
34  -//- st. 2  osada z epoki neolitu  
35  -//- st. 3  osada z epoki neolitu 
36  -//- st. 4  osada z epoki neolitu 
37  -//- st. 5  osada z epoki neolitu 
38 Dziekanowice st. 1  osada prahistoryczna 
39  -//-  st. 2  osada z epoki neolitu 
40  -//- st. D  kurhan, częsciowo na terenie Bosutowa 
41  -//- st. E  cmentarzysko i osada z epoki neolitu 
42  -//- st. F  osada prahistoryczna 
43  -//- st. G  osada z epoki neolitu 
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44  -//- st. H  osada wielokulturowa 
45  -//- st. I  osada wielokulturowa 
46  -//- st. J  osada prahistoryczna 
47  -//- st. K  osada prahistoryczna 
48 Garlica Duchowna st. 1  osada z epoki neolitu 
49  -//- st. 2  osada z epoki neolitu 
50  -//- st. 3  osada prahistoryczna 
51 Garlica Murowana st. 1  osada prahistoryczna 
52  -//- st. 2  osada z epoki neolitu 
53  -//- st. 3  osada z epoki neolitu 
54  -//- st. 4  osada z epoki neolitu 
55 Garliczka st. 1  osada z epoki neolitu 
56  -//- st. 2  osada z epoki neolitu 
57  -//- st. 3  osada z epoki neolitu 
58  -//- st. 4  osada z epoki neolitu 
59  -//- st. 5  osada z epoki neolitu 
60  -//- st. 6  osada z epoki neolitu 

61  -//- t. 7
 osada z epoki neolitu, cz.na terenie Garlicy 
 Duch. 

62  -//- st. 8
 osada z epoki neolitu, cz.na terenie 
 Trojanowic 

63 Giebułtów st. 1
 cmentarzysko i osada prahistoryczna, cz. na 
 terenie Pękowic 

64  -//- st. 9  osada prahistoryczna, cz. na terenie Pękowic 

65 Górna Wieś st. 1
 osada z okresu neolitu, cz. na terenie 
 Garliczki 

66 Grębynice st. 1  osada z okresu neolitu 
67  -//- st. 2  osada z okresu neolitu 
68  -//- st. 3  osada z okresu neolitu 
69  -//- st. 4  osada z okresu neolitu 
70  -//- st. 5  osada z okresu neolitu 
71  -//- st. 6  osada z okresu neolitu 
72  -//- st. 7  osada z okresu neolitu 
73  -//- st. 8  osada z okresu neolitu 
74  -//- st. 9  osada z okresu neolitu 
75  -//- st. 10  osada z okresu neolitu 
76  -//- st. 11  osada z okresu neolitu 
77  -//- st. 12  osada z okresu neolitu 
78  -//- st. 13  osada z okresu neolitu 
79  -//- st. 14  osada z okresu neolitu 
80 Grębynice st. 15  osada z okresu neolitu 
81  -//- st. 16  osada z okresu neolitu 
82  -//- st. 17  osada z okresu neolitu 
83  -//- st. 18  osada z okresu neolitu 
84  -//- st. 19  osada z okresu neolitu 
85 Januszowice st. 1  osada z okresu neolitu 
86  -//- st. 2  osada z okresu neolitu  
87  -//- st. 3  osada z okresu neolitu, cz. na terenie 
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 Przybysławic 
88 Korzkiew st. 1  zamek 
89  -//- st. 2  osada z okresu neolitu 
90  -//- st. 3  osada z okresu neolitu 
91  -//- st. 4  osada z okresu neolitu 
92  -//- st. 5  osada z okresu neolitu 
93  -//- st. 6  osada z okresu neolitu 
94  -//- st. 7  osada z okresu neolitu 
95 Kraków-Prądnik Czerwony st. 4  osada prahistoryczna, cz. na terenie Węgrzc 

96 Kraków- Tonie  st. 10
 osada z epoki neolitu, cz. na terenie 
 Zielonek 

97 Niebyła st. 2
 osada prahistoryczna, cz. na terenie 
 Brzozówki 

98 Owczary st. 1  osada z epoki neolitu 
99  -//- st. 2  osada z epoki neolitu  
100  -//- st. 3  osada z epoki neolitu, cz. na terenie Naramy 
101  -//- st. 4  osada z epoki neolitu  
102  -//- st. 5  osada z epoki średniowiecza 
103  -//- st. 6  osada z okresu wpływów rzymskich 
104  -//- st. 7  osada prahistoryczna 
105  -//- st. 8  osada z epoki neolitu 
106  -//- st. 9  osada z epoki neolitu 
107  -//-  st. 10  osada z epoki neolitu 
108  -//- st. 11  osada z epoki neolitu 
109 Pękowice st. 1  osada prahistoryczna 
110 Przybysławice st. 1  osada z epoki neolitu 
111  -//-  st. 2  osada z epoki neolitu 

112  -//- st. 3
 osada z epoki neolitu, cz. na terenie 
 Korzkwi 

113  -//- st. 4  osada z epoki neolitu 
114  -//- st. 5  osada z epoki neolitu 
115  -//- st. 6  osada z epoki neolitu 
116  -//- st. 7  osada z epoki neolitu, cz. na terenie Januszowic 
117  -//- st. 8  osada z epoki neolitu 
118  -//- st. 9  osada z epoki neolitu 
119  -//- st. 10  osada z epoki neolitu 
120 Trojanowice st. 1  osada z epoki neolitu 
121  -//- st. 2  osada z epoki neolitu 
122  -//- st. 3  osada z epoki neolitu 
123  -//- st. 4  osada z epoki neolitu 
124  -//- st. 5  osada prahistoryczna 
125 Węgrzce st. A  osada prahistoryczna 
126  -//- st. B  osada wielokulturowa 
127  -//- st. C  osada wielokulturowa 
128  -//- st. D  osada wielokulturowa 
129 Wola Zachariaszowska  st. 1  osada z epoki neolitu 

130  -//- st. 2
 osada z epoki neolitu, cz. na terenie Górnej 
 Wsi 
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131  -//- st. 3  osada z epoki neolitu 
132  -//- st. 4  osada z epoki neolitu 
133  -//- st. 5  osada z epoki neolitu 
134  -//- st. 6  osada prahistoryczna, cz na terenie Bibic 
135 Zielonki st. 2  osada z epoki neolitu 
136  -//- st. 3  osada prahistoryczna 
137  -//- st. 4  osada prahistoryczna 
138  -//- st. 5  osada prahistoryczna 
139  -//- st. 6  osada prahistoryczna 
140  -//-  st. 7  osada z epoki średniowiecza 

141  -//- st. 8
 osada prahistoryczna, cz. na terenie Garlicy 
 Murowanej 

142  -//- st. 9  osada z epoki neolitu 
143  -//- st. 10  osada prahistoryczna 
144  -//- st. 11  osada prahistoryczna 
145  -//-I st. 12  osada z epoki neolitu 
146  -//- st. 13  osada z epoki neolitu 
147  -//-I st. 14  osada prahistoryczna 
148  -//- st. 15  osada z epoki neolitu 

 
 

3.2.6. Zabytki w zbiorach muzealnych i innych poza gminą 

 

 

W zbiorach Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie znajdują się obrazy jednej 

z najbardziej cenionych tzw. malarek naiwnych, mieszkanki Zielonek – Katarzyny Gawłowej (+ 

1982). 

W zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa znajdują się fotografie i negatywy 

przedstawiające tzw. typy ludowe w regionalnych strojach lub fotografie portretowe mieszkańców 

Gminy. 

W zbiorach Muzeum Archidiecezjalnego Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie znajdują się 

zabytkowe utensylia liturgiczne pochodzące z kościołów w Zielonkach i Korzkwi.  

 

Lista fotografii i negatywów ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa dotyczących 

gminy ZIELONKI (stan na 2017 r.) 

 

FOTOGRAFIE: 

Fs 2822/IX/1-24 – Album zdjęć „Sanatorium w Batowicach” ok. 1930 r., fot. Stanisław Mucha, 

Zygmunt Garzyński 

Odbitki kolorowane: 
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Fs 12544/IX – Dziewczyna z Zielonek, ok. 1880 r., Zakład Fotograficzny „I. Krieger” 

Fs 12545/IX – Dziewczyna z Zielonek, ok. 1880 r., Zakład Fotograficzny „I. Krieger” 

Fs 12546/IX – Dziewczyna z Zielonek, ok. 1880 r., Zakład Fotograficzny „I. Krieger” 

Fs 12551/IX – Kobieta z Dziekanowic, ok. 1880 r., Zakład Fotograficzny „I. Krieger” 

Fs 12552/IX – Kobieta z Dziekanowic, ok. 1880 r., Zakład Fotograficzny „I. Krieger” 

Fs 12574/IX – Chłop z Batowic, ok. 1880 r., Zakład Fotograficzny „I. Krieger” 

Fs 12577/IX – Chłop z Woli Zachariaszowskiej, ok. 1880 r., Zakład Fotograficzny „I. Krieger” 

Fs 12578/IX – Chłop z Woli Zachariaszowskiej, ok. 1880 r., Zakład Fotograficzny „I. Krieger” 

 

KLISZE SZKLANE z zakładu fotograficznego „I. Krieger”: 

Batowice 

MHK 4496/K – Mężczyzna, ok.1885 r. 

MHK 6744/K – Mężczyzna, ok. 1885 r. 

 

Dziekanowice 

MHK 4744/K –  Kobieta, ok. 1885 r. 

MHK 4546/K –  Para, ok. 1885 r. 

MHK 4547/K  – Kobieta, ok. 1885 r. 

MHK 4548/K –  Kobieta, ok. 1885 r. 

MHK 6853/K –  Kobieta, ok. 1885 r. 

 

Pękowice 

MHK 4791/K  – Kobieta, ok.1885 r. 

 

Trojanowice 

MHK 4825/K –  Kobieta, ok. 1900 r. 

MHK 5039/K  – Kobieta, ok. 1900 r. 

MHK 5171/K  – Kobieta, ok. 1900 r. 

MHK 5157/K  – Kobieta (Małgorzata Woźniakowa), ok. 1900 r. 

 

Węgrzce 

MHK 3411/K –  Kobieta, ok. 1885 r. 

MHK 3412/K –  Kobieta, ok. 1885 r. 

 

Zielonki 
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MHK 2438/K –  Kobieta i czwórka dzieci, ok. 1904 r. 

MHK 4692/K –  Kobieta, ok. 1885 r. 

MHK 4737/K –  Kobieta, ok. 1885 r. 

MHK 4738/K  – Kobieta, ok. 1885 r. 

MHK 4934/K  – Kobieta, ok. 1900 r. 

MHK 4936/K –  Kobieta, ok. 1900 r. 

MHK 6683/K  – Kobieta, ok. 1885 r. 

MHK 6688/K –  Kobieta, ok. 1885 r. 

MHK 6758/K  – Kobieta, ok. 1885 r. 

 

Spis obrazów Katarzyny Gawłowej w zasobach Muzeum Etnograficznego w Krakowie im. 

Seweryna Udzieli 

 

Malarstwo Katarzyny Gawłowej z Zielonek – obrazy na tekturze, płycie pilśniowej, sklejce 

1. nr inw. 49461 obraz: Św. Mikołaj 

2. nr inw. 49462 obraz: Święta niewiasta 

3. nr inw. 49463 obraz: Św. Józef z Dzieciątkiem 

4. nr inw. 49464 obraz: M. Boska Z Dzieciątkiem 

5. nr inw. 49465 obraz: Dwie Marie 

6. nr inw. 49466 obraz: Św. Weronika 

7. nr inw. 49467 obraz: Chrystus u słupa 

8. nr inw. 49468 obraz: Chrystus pod krzyżem 

9. nr inw. 49469 obraz: Chrystus Zmartwychwstały 

10. nr inw. 49470 obraz: Gniazdo bocianie 

11. nr inw. 49471 obraz: Krakowskie wesele 

12. nr inw. 49472 obraz: Ostatnia Wieczerza 

13. nr inw. 49473 obraz: Boże Narodzenie 

14. nr inw. 50986 obraz: Panna młoda z drużkami 

15. nr inw. 50987 obraz: M.Boska z Dzieciątkiem 

16. nr inw. 50988 obraz: Chrystus Upadający pod krzyżem 

17. nr inw. 50989 obraz: Chrystus Zmartwychwstały 

18. nr inw. 50990 obraz: Boże Narodzenie 

19. nr inw. 50991 obraz: Autoportret 

20. nr inw. 50992 obraz: Ukrzyżowanie 

21. nr inw. 50993 obraz: Św. Antoni z Dzieciątkiem 
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22. nr inw. 50994 obraz: Krakowiacy 

23. nr inw. 50995 obraz: Chrystus w grobie 

24. nr inw. 50996 obraz: Drużby na wozie 

25. nr inw. 51015 obraz: Św. Antoni Padewski 

26. nr inw. 51016 obraz: M. Boska z Dzieciątkiem 

27. nr inw. 51017 obraz: M. Boska wśród kwiatów 

28. nr inw. 51018 obraz: Pokłon Trzech Króli 

29. nr inw. 51019 obraz: Św. Mikołaj 

30. nr inw. 51020 obraz: Cudowny połów ryb 

31. nr inw. 51021 obraz: Ucieczka do Egiptu 

32. nr inw. 51022 obraz: Św. Barbara 

33. nr inw. 51262 obraz: Procesja 

34. nr inw. 51263 obraz: Chrzest Chrystusa 

35. nr inw. 51264 obraz : Matka Boska z Dzieciątkiem 

36. nr inw. 51265 obraz: Św. Antoni z Dzieciątkiem 

37. nr inw. 51266 obraz: Gawłowa niesie obraz 

38. nr inw. 52426 obraz: Gawłowa zaprasza na wystawę 

39. nr inw. 52427 obraz: Gawłowa zaprasza na wystawę 

40. nr inw. 52428 obraz: Kwiaty 

41. nr inw. 52429 obraz: Św. Izydor 

42. nr inw. 52430 obraz: Jezus ze zwierzętami 

43. nr inw. 52431 obraz: Krakowiacy na koniach 

44. nr inw. 52432 obraz: Podziękowanie prezydentowi 

45. nr inw. 52678 obraz: Krakowiacy 

46. nr inw. 52679 obraz: Ślub 

47. nr inw. 52680 obraz: Św. Rodzina 

48. nr inw. 52681 obraz: Boże Narodzenie 

49. nr inw. 52682 obraz: Częstochowa 

50. nr inw. 53439 obraz: Wniebowstąpienie 

51. nr inw. 53440 obraz: Matka Boska Gidelska 

52. nr inw. 53441 obraz: Ucieczka do Egiptu 

53. nr inw. 53442 obraz: Wniebowzięcie Matki Boskiej 

54. nr inw. 53443 obraz: Krakowskie wesele 

55. nr inw. 63340 obraz: Para krakowska 

56. nr inw. 63341 obraz: Para młoda 
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57. nr inw. 63342 obraz: Para krakowska przed kościołem 

58. nr inw. 63526 obraz: Chrystus Zmartwychwstały 

59. nr inw. 63527 obraz: Krakowiacy przed kościołem 

60. nr inw. 63528 obraz: Procesja 

61. nr inw. 63529 obraz: Para krakowska 

62. nr inw. 63530 obraz: Adam i Ewa 

63. nr inw. 65765 obraz: Pieta 

64. nr inw. 70641 obraz: M. Boska Różańcowa 

65. nr inw. 75835 obraz: Procesja Bożego Ciała 

66. nr inw. 81868 obraz: Para krakowska 

67. nr inw. 81869 obraz: Para krakowska przed kościołem 

 

3.2.7. Dziedzictwo niematerialne 

 Dziedzictwem niematerialnym są nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne, 

zwyczaje, przekazy ustne, wiedza i umiejętności oraz związane z nimi przedmioty i przestrzeń 

kulturowa uznane za część własnego dziedzictwa przez daną wspólnotę. To także styl budownictwa 

regionalnego, tradycje i zwyczaje, stroje ludowe, muzyka, przyśpiewki, przypowieści, legendy, 

postacie i miejsca historyczne związane z gminą, itp. 

 Elementy tego dziedzictwa zostały opisane w książkach Henryka Banasia, takich jak 

„Wesele Bibickie” zawierającej opis wesela, „Bibicka pieśń” zawierającej teksty pieśni i 

przyśpiewek miejscowych oraz w książce Mateusza Wyżgi „W tej pięknej ziemi – Gmina Zielonki 

od średniowiecza do czasów współczesnych, w rozdziale poświęconym dziedzictwu kulturowemu 

gminy Zielonki. Przedmioty związane z dziedzictwem kulturowym gminy zgromadzone zostały 

przez Henryka Banasia w Izbie Regionalnej w Domu Ludowym w Bibicach oraz przez Mariusza 

Zielińskiego w Zielonkach. Również odżywający w ostatnich latach folklor powoduje wzrost 

zainteresowania ludowością w szkołach.  

 Dziedzictwem kulturowym Gminy o znaczeniu unikatowym są przede wszystkim 

„Pucheroki” (młodzi chłopcy chodzą od domu do domu w Niedzielę Palmową, głosząc ludową 

orację i prosząc o datki) czy bożonarodzeniowe „Herody” (chłopcy zrzeszeni w zespołach 

wykonują kolędy, pastorałki i odgrywają przedstawienie poświęcone losom Heroda), ubieranie 

strojów ludowych podczas świąt kościelnych i państwowych. W tym ostatnim przypadku 

najbardziej wyróżniają się parafie w Zielonkach, Korzkwi i Bibicach. Imprezą o dużym znaczeniu 

dla dziedzictwa kulturowego są także dożynki, które organizowane są przez CKPiR rokrocznie w 

innej wsi. Niekiedy poszczególne sołectwa (np. Zielonki) organizują swoje własne dożynki 

sołeckie, które również są okazją do zamanifestowania swojego przywiązania do tradycji ludowej. 
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W Zielonkach noszone są stroje krakowskie będące w prywatnych zbiorach z dwudziestolecia 

międzywojennego (gorsety, zapaski, spódnice, korale).  

 

Obyczaje, legendy, pieśni i przyśpiewki opisane w publikacjach: 

 

 „Wesele bibickie”, H. Banaś,  

 „Bibicka pieśń”, H. Banaś, 

 „Legendy bibickie”, H. Banaś,  

 „W tej pięknej ziemi. Gmina Zielonki od średniowiecza do czasów współczesnych”, 

M.Wyżga.  

 „Albośmy to jacy tacy: zbiór pieśni krakowiaków wschodnich i zachodnich”, oprac. P. 

Płatek, P. Iwanejko.  

 „Krakowskie”, O. Kolberg 

 „Encyklopedia staropolska”, Z. Gloger, hasło „pucheroki”, 

 „Stroje krakowskie i ich krój”, S. Udziela.  

 „Krakowiacy”, S. Udziela  

 

3.3. Zabytki objęte prawnymi formami ochrony 

Zespoły i obiekty zabytkowe objęte ochroną na mocy ustawy z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dóbr 

kultury i o muzeach, wpisane do rejestru zabytków województwa małopolskiego, wyciąg z rejestru 

zabytków prowadzonego przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: 

 

Lp Miejscowość Rodzaj zabytku Podstawa prawna Nr rejestru 

1. Bibice Fort pancerny 45a Dec. z 27.06.1990 r. A-854 

2. Boleń  
Zespół dworski – dwór, budynek 
gospodarczy, ogród 

Dec. z 2.07.1993 r.  A-654 

3. Garlica Murowana 
Zespół dworski – dwór (ruiny), lamus, 
spichlerz, brama wjazdowa, park 

Dec. z 15.04.1977 r. A-442 

4. Korzkiew 
Zespół zamkowy: 
zamek, zespół folwarczny: budynek 
mieszkalny, budynek gospodarczy  

Dec. z 12.03.1984 r. A-486 

5. Korzkiew  
Zespół kościelny: kościół, starodrzew, 
ogrodzenie z kaplicami 

Dec. z 4.07.1990 r. A-622 

6. Owczary Zespół dworski – dwór, park, stawy Dec. z 15.10.1984 r. A-494 

7. Pękowice Fort 44a Dec. z 20.11.1995 r. A-687 

8. Węgrzce Fort 47 „Łysa Góra”  Dec. z 10.07.2006 r. A-29/M 

9. Węgrzce Fort 47a Dec. z 10.07.2006 r. A-29/M 

10. Zielonki  Fort 45 „Marszowiec” Dec. z 10.02.2006 r. A-41/M 
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11. Zielonki Kościół parafialny wraz z otoczeniem  Dec. z 10.04 1068 r. A-16 

 

 

 

3.4. Zabytki w gminnej ewidencji zabytków 

 

 Gminna ewidencja zabytków została wykonana na zlecenie Gminy w listopadzie 2006 roku. 

Podstawę sporządzenia gminnej ewidencji stanowiło Rozporządzenie Ministra Kultury z 14 maja 

2004 roku w sprawie prowadzenia rejestrów zabytków krajowej wojewódzkiej i gminnej ewidencji 

zabytków (Dz.U.Nr 124 z 2004 r., poz. 1305). Zgodnie z opracowanym na tej podstawie przez 

krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków oprogramowaniem, założono gminną ewidencję 

(rejestr).  

 W 2011 roku dokonano aktualizacji ewidencji polegającej na wykreśleniu zabytków 

nieistniejących lub takich, które utraciły swój zabytkowy charakter w wyniku modernizacji lub 

remontu. Pismem OZKr.DW.440-87/10/11 z dnia 4 lipca 2011 roku, Wojewódzki Konserwator 

Zabytków w Krakowie potwierdził i uzgodnił Gminną Ewidencję Zabytków, stwierdzając 

równocześnie, że jest ona zgodna z Wojewódzką Ewidencją Zabytków i może stanowić podstawę 

do sporządzenia lub aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, programu opieki nad 

zabytkami oraz wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o 

warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, kolejowej lub 

lotniska celu publicznego, zgodnie z art. 7. i art. 22. pkt. 4. i 5. ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz.1568 z późn. zm.).  

 Kolejną aktualizację gminnej ewidencji przeprowadzono w okresie lipiec-listopad 2017 r. 

Przy składaniu podania o akceptację przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, wnioskowano o 

wydłużenie listy ewidencjonowanych zabytków oraz o skreślenie z niej pozycji zbyt zniszczonych, 

przebudowanych, zbyt zmodernizowanych lub już nieistniejących. Rejestr sporządzony na 

podstawie uzgodnionej ewidencji, stanowił podstawę do opracowania punktu 3.2.3. niniejszego 

Programu - „Zabytki nieruchome”. 

 

3.5. Zabytki o najwyższym znaczeniu dla gminy 

  

Korzkiew - kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela zbudowany w 1623 r. na miejscu 

drewnianego, odbudowany po pożarze w 1858 r., wczesnobarokowe wnętrze, murowany z kamienia 

i cegły, tynkowany, jednonawowy, z węższym prezbiterium, zakończonym półkoliście, ze 
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sklepieniem kolebkowo-krzyżowym. Wnętrze kościoła sklepione krzyżowo. Dach dwuspadowy 

kryty blachą, od płn. zakrystia ze skarbczykiem, przy nawie od płd. kruchta, od zach. wieża 

zwieńczona pokryciem piramidalnym z krzyżem. Portal główny renesansowo-manierystyczny, w 

jego trójkątnym zwieńczeniu kartusz z herbami Nałęcz, Leliwa, Junosza i Rawa. Ołtarz główny z 

ok. poł. XVII w., boczny z ok. 1700 r., późnobarokowy. Kościół otoczony ogrodzeniem pełnym, 

murowanym z kamienia ze sterczynkami. W obwodzie muru po stronie wewnętrznej rząd lip i 

kasztanów tworzących zwarty masyw starodrzewia. Na zach. od kościoła usytuowana plebania z 

przełomu XIX/XX w. o cechach stylu „dworkowego” oraz resztki założenia parkowego i cmentarz. 

 

Zielonki - zespół kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP wzmiankowany na pocz. XIV w., 

obecna forma pochodzi z XVI w. oraz z późniejszych przebudów (2. poł. XIX w. oraz XX w.), 

późnogotycki z elementami renesansowymi, murowany z cegły, tynkowany, jednonawowy z 

węższym i niższym prezbiterium powstałym w 1533 r. autorstwa Jakuba Żura i kamieniarza Kaspra 

Simona, ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym, zamkniętym trójbocznie, z kruchą oraz zakrystią 

powstałą w 1524 r., kaplicą przylegającą od płn. do nawy powstałej w 1538 r. W kościele 

renesansowa wnęka ścienna na oleje święte z 1533 r., również autorstwa Kaspra Simona. Portale 

zakrystii renesansowe. Ołtarz główny i dwa ołtarze boczne z 1728 r. Przy kościele zlokalizowana 

jest stara plebania z 2. poł. XIX w. Dachy dwuspadowe nierównej wysokości kryte dachówką i 

blachą. Dzwon z 1616 r., odlany na Kazimierzu. Na kalenicy nad nawą barokowa wieżyczka na 

sygnaturkę, z latarnią i pokryciem baniastym. Kościół otoczony ogrodzeniem pełnym, w obwodzie 

cmentarza przykościelnego starodrzew.  

 

Korzkiew – zamek odbudowany z ruin pierwotnie gotycki z 2 poł. XIV w., obiekt hotelowo – 

konferencyjny. Zamek był przebudowywany w XVI w. w stylu renesansowym, od pocz. w. XX w 

ruinie. Zachowany obrys murów w kształcie nieforemnego wieloboku, brama wjazdowa, budynek 

bramy prostokątny, przybudowany do muru obronnego. Ratunek dla zabytku nadszedł w roku 1997, 

kiedy nowy właściciel podjął się odnowy zniszczonego obiektu. Plany i kosztorysy odbudowy oraz 

aranżacji otoczenia opracowali architekci konsultujący się z prof. Januszem Bogdanowskim. Prace 

prowadzone były nieprzerwanie w latach 1997-2003. Dzięki temu korzkiewski zamek jest obecnie 

pierwszym obiektem architektury obronnej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, 

podniesionym z trwałej ruiny. Rewaloryzacji został poddany angielski park krajobrazowy założony 

w XVIII/XIX, wykorzystujący naturalne ukształtowanie terenu. U podnóża wzniesienia wzgórza 

korzkiewskiego znajdują się pozostałości dawnego folwarku z dwoma murowanymi budynkami z 

XIX/XX w. 
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Boleń - dawny zespół dworski, stary dwór murowany zburzony przez Austriaków w czasie I 

wojny światowej. Pozostały budynek pochodzący z 4. ćw. w. XIX pełnił funkcje zarządcówki lub 

oficyny, o cechach eklektycznych, murowany, piętrowy, z ryzalitem bocznym w elewacji frontowej. 

Przy nim stodoła z lat 30. XX w. W otoczeniu resztki założenia parkowego z kilkunastoma okazami 

starodrzewia. 

 

Garlica Murowana - zespół dworsko-parkowy. Dwór usytuowany w centralnej części założenia, 

wzniesiony w obecnej postaci w końcu w. XVIII z częściowym przekształceniem w wieku XIX. W 

części płn.-wsch. murowany, tynkowany, parterowy z podpiwniczeniem, z portykiem kolumnowym 

pośrodku, obecnie w ruinie (zawalenie dachu w roku 1988), park z w. XVIII-XIX w stanie 

reliktowym. Usytuowany na zachód od dworu lamus pochodzący z 1 poł. w. XVII renesansowy, 

murowany, potynkowany, piętrowy, na rzucie kwadratu, sklepiony w parterze kolebkowy z 

lunetami. Spichlerz z bramą wjazdową pochodzące z 1. poł. XIX w. 

 

Owczary - zespół pałacowo-parkowy złożony z pałacu wzniesionego w pierwszych latach XX w. 

zapewne w miejscu wcześniejszego dworu, piętrowy, na rzucie symetrycznym z płytkimi ryzalitami 

bocznymi w elewacji płd. park usytuowany na skarpie opadającej trzema tarasami ku południowi - 

w obecnym stanie krajobrazowy z czytelnymi reliktami wcześniejszego układu regularnego (z 

XVIII w.) - ogrodu tarasowego. Na wschód od pałacu i parku pozostałości kompleksu d. folwarku 

(stodoła, obora, wozownia i kurnik) zgrupowanych wokół prostokątnego dziedzińca. 

 

Dziekanowice - relikt dawnego założenia dworskiego. Na miejscu dworu drewnianego z r. 1820 

wzniesiony ok. r. 1960 nowy budynek murowany o cechach stylu „dworkowego”, murowany. 

Poprzedzony od przodu rozległym podjazdem z kolistym gazonem z pomnikiem przyrody (lipa). 

Założenie parkowe przekształcone, zachowane fragmenty starodrzewia. Na wsch. od dworu 

znajdują się dawne budynki gospodarcze (obory i stajnie) murowane, parterowe otaczające 

wydłużony dziedziniec folwarczny.  

 

Węgrzce - zespół dworski złożony z nowszego dworu (murowanego, piętrowego z facjatami na osi 

ryzalitu środkowego w elewacji frontowej i tylnej). W otoczeniu pozostałości założenia parkowego 

na starasowanym stoku wzniesienia. 

 

Stanowiska archeologiczne, wykaz powyżej, najciekawsze stanowiska to: Batowice - osada i 

cmentarzysko neolityczne, Bosutów - cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej, pozostałości 

osadnictwa z okresu wpływów rzymskich, Węgrzce - osada z okresu wpływów rzymskich, 
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pozostałości osadnictwa neolitycznego, groby kultury ceramiki sznurowej, Zielonki - jaskinia 

„Zielonkowska” - stanowisko kulturowe z epoki kamienia, osadnictwo neolityczne z okresu 

lateńskiego i rzymskiego. 

 

 

Fortyfikacje należące do zewnętrznego III pierścienia Twierdzy Kraków: 

 

Pękowice  –  fort nr 44a wzniesiony w latach 1896-1902, fort międzypolowy, pancerny, mały 

(złożony z koszar z wieżami pancernymi, otoczonymi fosą z kaponierą). Zieleń osłonowa o 

charakterze starodrzewu parkowego oraz odcinek drogi fortecznej. 

 

Bibice – fort nr 45a, wzniesiony w r. 1896 mały, pancerny, w przedpolu fortu głównego Węgrzce z 

zachowaną zielenią osłonową typu parkowego, w ruinie. 

 

Węgrzce – fort nr 47 Łysa Góra, fort główny artyleryjski jednowałowy, pochodzący z lat 1874-89 

usytuowany na płd.-wsch. od poprzedniego. 

 

Zielonki  –  fort nr 45 Marszowiec pochodzący z r. 1884, fort główny, artyleryjski złożony z 

bastionu z placem broni, fosy, koszar szyjowych, głównego schronu, oraz wału z poprzecznicami i 

schronami pogotowia, z kaponierami, z dwoma bateriami sprzężonymi, maskowany zielenią 

osłonową o charakterze starodrzewu, z odcinkiem drogi rokadowej, odrestaurowany ok. 2000 roku. 

Do niedawna użytkowany jako hotel. 

 

 

Obiekty będące zabytkami lub noszące znamiona zabytków występujące w krajobrazie gminy 

Zielonki 

 

Kapliczki, figury przydrożne i pomniki, takie jak: kapliczki w Batowicach, Grębynicach, 

Garliczce, Korzkwi, Zielonkach, figury w Batowicach, Grębynicach, Trojanowicach i Zielonkach, 

pomnik /obelisk/ w Bosutowie ku czci Tadeusza Kościuszki. Najcenniejsze z nich to kapliczka w 

Batowicach z majolikami, odnowione kapliczki MB w Zielonkach przy ul. Zięby, ul. Rzyczyska 2, 

oraz kapliczka Na Rozdziałowskim w Zielonkach z 1636 r.  

 

Cmentarze z zespołami zieleni towarzyszącej, tworzącej zwarte masywy starodrzewia: 
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Korzkiew – cmentarz z pocz. XIX w. usytuowany na zachód od zespołu kościelno-plebańskiego, 

na wzniesieniu, w ogrodzeniu murowanym. 

 

Zielonki – cmentarz z 1810 r. usytuowany na płn.-zach. od kościoła, na wzniesieniu, w widłach 

dwóch dróg wiejskich, układ geometryczny, kwaterowy, z najstarszymi nagrobkami z poł. w. XIX o 

cechach neogotyckich i klasycystycznych. Na kulminacji wzniesienia kaplica z 1963 r. 

 

Tradycyjna zabudowa drewniana w pogarszającym się stanie w poszczególnych 

miejscowościach, ze szczególnym uwzględnieniem Bibic, Batowic, Węgrzc, Bolenia i Owczar. 

 

Budownictwo przemysłowe – zachowany 1 młyn w Zielonkach, zabudowany po roku 1928, 

murowany, piętrowy, kryty dachówką, o napędzie mechanicznym, obecnie nieczynny. Cegielnia 

założona w r. 1911 z budynkami murowanymi i urządzeniem z okresu budowy, nieczynna, również 

wykorzystywana w inny sposób. 

 

Krajobraz Gminy Zielonki należy do jednego z najcenniejszych w skali kraju i podlega ochronie 

prawnej. Większość obszaru Gminy położona jest w Parku Krajobrazowym „Dolinki Krakowskie” i 

Dłubniańskim Parku Krajobrazowym należących do Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. 

 

4. Ocena stanu dziedzictwa kulturowego gminy, analiza szans i zagrożeń 

4.1. Analiza SWOT 

 

Czynniki wewnętrzne.  

Mocne strony – S Słabe strony – W 

1. Silne przywiązanie do dziedzictwa 
krakowiaków zachodnich. 

2. Zinwentaryzowanie i dobre rozpoznanie 
zasobów zabytkowych gminy. 

3. Ciągłość gminnej ewidencji zabytków.  
4. Istnienie w strukturze gminy instytucji 

animujących życie towarzyskie, 
podtrzymujących kulturę ludową oraz 
wykazujących troskę o zabytki. 

5. Opracowana i ogólnie dostępna 
monografia Gminy (autorstwa M. Wyżgi) 
opisująca jej historię i zasoby kulturowe. 

6. Opracowany i dostępny przewodnik po 
gminie z opisem zabytków.  

7. Regularnie opracowywana mapa 

1. Brak utożsamiania się z historią i 
dziedzictwem swoich małych ojczyzn. 

2. Brak jednolitego planu działań i 
zdobywania źródeł finansowania prac 
obejmujących zachowanie, odnowę i 
rewaloryzację zabytków w gminie. 

3. Coraz częstsze wycinanie drzewostanu 
liściastego na cmentarzu i brak nowych 
nasadzeń lub nasady krzewów 
zimozielonych, nieoddających charakteru 
miejsca – zubażanie krajobrazu.  

4. Niezadowalające oznakowanie cennych 
obiektów dla lokalnego dziedzictwa lub 
jego brak.  

5. Brak wyczerpującego opracowania 
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turystyczna z opisem zabytków.  
8. Wydawane przy różnych okazjach 

publikacje książkowe dla dzieci i 
dorosłych, ulotki i broszury przybliżające 
zabytki, zwyczaje i tradycje gminy, a 
także pomysłowe upominki promujące 
gminę.  

9. Wydawanie gazety „Wiadomości 
Lokalne” dokumentującej życie gminy. 

10. Działalność kulturalna Biblioteki 
Publicznej w Zielonkach z filiami w 
Przybysławicach i Węgrzcach oraz 
istnienie w ich ramach działów literatury 
dot. folkloru. 

11. Działalność kulturalna CKPiR 
podtrzymująca i animująca folklor, m. in. 
organizacja Gminnego Przeglądu 
Pucheroków, Powiatowego Przeglądu 
Grup Kolędniczych, animująca 
działalność zespołów ludowych, grup 
kolędniczych, orkiestr dętych, chórów, kół 
gospodyń wiejskich. 

12. Bogate zbiory Izby Regionalnej w 
Bibicach. 

13. Publikacje regionalisty z Bibic Henryka 
Banasia. 

14. Duża ranga historyczna zabytków 
wpisanych na listę wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. 

15. Zachowane tradycje gminne – Herody, 
Pucheroki i inne ludowe tradycje 
świąteczne. 

16. Zachowanie poczucia tożsamości 
kulturowej społeczności Gminy poprzez 
zaangażowanie w działalność kulturalną, 
grupy i zespoły folklorystyczne, 
przeglądy, dożynki itp. 

17. Większość obszaru Gminy objęta ochroną 
w ramach Jurajskich Parków 
Krajobrazowych i innych. 

18. Wytyczone i oznaczone szlaki turystyczne 
i rowerowe o łącznej długości ponad 90 
km. 

19. Rosnąca świadomość i coraz większe 
(choć nadal niewystarczające) 
zaangażowanie społeczności lokalnej w 
proces ratowania i ochrony zabytków na 
terenie Gminy. 

20. Programy zaszczepiające ludowość od 
najmłodszych lat – w szkołach, zespołach 
artystycznych. 

21. Działalność kół gospodyń wiejskich 

dotyczącego historii poszczególnych 
parafii i obiektów architektury ludowej. 

6. Brak wyczerpującej publikacji 
dokumentującej kulturę ludową Gminy, w 
tym przede wszystkim strojów 
krakowskich. 
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22. Prawie pełne pokrycie gminy aktualnymi 
planami zagospodarowania 
przestrzennego. 

23. Mocno rozbudowana i dobrze 
oznakowana sieć infrastruktury służąca 
turystyce rowerowej i pieszej – dobre 
warunki do rozwoju turystyki. 

24. Tablice informacyjne przy szlakach z 
oznaczymi obiektami zabytkowymi.  

25. Wytyczony i oznaczony w 2017 r. szlak 
tematyczny poświęcony Stanisławowi 
Wyspiańskiemu.  

26. Wykorzystywanie dziedzictwa 
kulturowego do dalszego rozwijania 
oferty turystycznej. 

27. Zwiększenie liczby imprez plenerowych o 
charakterze ludowym i historycznym, co 
spełni funkcje promocyjne i 
zbuduje/umocni więzi lokalne.  

28. Współpraca z parafiami – nośnikami 
tradycji 

29. Opracowanie teczek gminnej ewidencji 
zabytków dla obiektów zabytkowych. 

 
 

Czynniki zewnętrzne. 

Szanse – O Zagrożenia – T 

1. Możliwe pozyskanie na ochronę i opiekę 
nad zabytkami środków zewnętrznych. 

2. Wzrost dotacji na prace z zakresu 
ochrony i opieki nad zabytkami.  

3. Kultywowanie i wspieranie lokalnych 
tradycji przez władze samorządowe 
wojewódzkie i powiatowe. 

4. Pozytywne włączenie zabytku w obieg 
gospodarczy (Zamek w Korzkwi, Fort 
47 w Węgrzcach). 

5. Rozwój inicjatyw lokalnych i organizacji 
pozarządowych i ich zainteresowania 
dziedzictwem kulturowym. 

6. Wzrost świadomości dot. wartości 
zabytków i ich znaczenia dla 
dziedzictwa.  

7. Rozwój mediów społecznościowych i 
nowych systemów informacji dla celów 
promowania zabytków, środowiska 
kulturowego i tras turystycznych. 

8. Możliwość pozyskania informacji na 
temat środowiska kulturowego i 
zabytków w internecie. 

9. Stały rozwój inicjatyw lokalnych 

1. Brak możliwości wpływu samorządu gminy 
na stan zabytków, które są własnością 
prywatną. 

2. Zanik zabudowy tradycyjnej, likwidacja 
detali architektonicznych o cechach 
architektury ludowej.  

3. Problem w dostosowywaniu zabudowy 
tradycyjnej do obecnych standardów.  

4. Zły stan techniczny i ochrony zabytków 
poprzemysłowych Gminy poprzez 
niewłaściwe ich wykorzystanie – młyny, 
cegielnia. 

5. Postrzeganie gminy jako atrakcyjnej przez 
deweloperów. 

6. Postępujący proces degradacji zabytków- 
obiektów fortecznych, znajdujących się w 
prywatnych rękach ze względu na wysokie 
koszt odrestaurowania, utrzymania i 
konserwacji. 

7. Degradacja krajobrazu kulturowego 
poprzez działanie projektantów i 
inwestorów, wykorzystujących 
nieprecyzyjne zapisy planów miejscowych 
- zabudowa szeregowa. 
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mających na celu zachowanie 
dziedzictwa kulturowego gminy, 
organizacja wystaw zasobów 
zabytkowych tematycznych. 

10. Stała poprawa jakości środowiska 
naturalnego. 

11. Włączenie zabytków w obieg 
gospodarczy. 

12. Kultywowanie ważnych wydarzeń 
historycznych i dorobku wybitnych 
postaci związanych z gminą. 

13. Ujęcie działań na rzecz ochrony i opieki 
nad zabytkami w gminie w Powiatowy 
Program Opieki nad Zabytkami. 

14. Zaciekawienie historią lokalną zarówno 
rdzennych mieszkańców, jak i 
przybyszów.  

15. Założenie strony internetowej 
stanowiącej lokalne archiwum historii 
mówionej. 

16. Różnorodność obiektów zabytkowych. 
17. Bogactwo krajobrazu Jury Krakowsko-

Częstochowskiej. 
18. Istnienie na terenie gminy fortyfikacji z 

okresu zaborów. 
19. Funkcjonowanie dwóch zabytkowych 

świątyń i średniowiecznego zamku – 
obiektów bardzo atrakcyjnych 
turystycznie.  

20. Występowanie zabytkowych nagrobków 
na cmentarzach w Korzkwi i 
Zielonkach. 

21. Obecność kapliczek i krzyży 
przydrożnych.  

22. Duże znaczenie zabytków architektury 
drewnianej dla etnografii i historii 
społecznej.  

23. Bliskość Ojcowskiego Parku 
Narodowego. 

24. Bliskość Krakowa. 

8. Niechęć do restauracji zabytków 
znajdujących się w rękach prywatnych, 
wysokie koszty i skomplikowane procedury 
prawne.  

9. Naciski na ograniczenia zakresu ochrony w 
terenach prawnie chronionych – JPK i 
OPN. 

10. Brak powszechnej świadomości społecznej 
na temat wartości historycznej i kulturowej 
obiektów i przestrzeni zabytkowych. 

11. Brak egzekucji prawa w dziedzinie ochrony 
zabytków, niewystarczający nadzór nad 
zabytkami. 

12. Wyburzanie obiektów zabytkowych 
wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. 

13. Komercjalizacja zabytków oddalająca je od 
upowszechnienia. 

14. Brak pomysłu na wykorzystanie zabytków 
powodujący ich degradację.  

15. Presja inwestorów i przedsiębiorców do 
przebudowy i niewłaściwego 
wykorzystania obiektów zabytkowych. 

16. Presja inwestorów do niewłaściwej 
ingerencji w krajobraz kulturowy i 
zabudowę niezgodną z tradycją lokalną. 

17. Ekspansja urbanistyczna Krakowa 
niesprzyjająca zachowaniu dziedzictwa 
kulturowego Gminy. 

18. Mała świadomość lokalnej społeczności na 
temat ekonomicznych aspektów 
zrównoważonego krajobrazu, brak wiedzy 
na temat zabytków, tożsamości i krajobrazu 
kulturowego gminy. 

19. Konflikt pomiędzy walorami 
krajobrazowymi dziedzictwa kulturowego a 
procesami urbanizacyjnymi. 

20. Ograniczony dostęp do obiektów 
zabytkowych i zbiorów znajdujących się w 
rękach prywatnych. 

21. Brak zaangażowania funkcjonalnego i 
finansowego Gminy w opiekę nad 
zabytkami znajdującymi się w rękach 
prywatnych. 

22. Nadal zbyt niskie zaangażowanie społeczne 
w opiekę nad zabytkami.  

23. Niedostateczne doradztwo specjalistyczne 
dla inwestorów. 

24. Wypieranie materialnych wytworów 
dziedzictwa kulturowego gminy przez obce 
produkty o niskiej wartości estetycznej 
/ogrodzenia i domy o podobnym wyglądzie, 
zupełnie nienawiązujące do budownictwa 
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ludowego/. 
25. Niewielkie zaangażowanie młodego 

pokolenia w inicjatywy dotyczące lokalnej 
ludowości. 

26. Trudny i formalnie zawiły dostęp do 
środków na ochronę zabytków. 

27. Spadek dostępności komunikacyjnej gminy 
(ogromne korki) spowodowany wzrostem 
liczby mieszkańców przy jednoczesnym 
braku budowy dróg. 

28. Wzrost zanieczyszczeń w powietrzu 
spowodowanych obecnością głównych 
dróg oraz niewymienionymi piecami 
węglowymi. 

29. Ubogość opracowań dotyczących życia 
codziennego wsi podkrakowskiej na 
przestrzeni wieków.  

30. Niszczenie zabytków architektury 
drewnianej poprzez przebudowę, 
opuszczanie lub burzenie.  

31. Klęski i zdarzenia losowe. 
 

4.2. Ocena 

 Wykonana powyżej analiza SWOT ma pomóc w określeniu założeń gminnego programu 

opieki nad zabytkami, jak również w określeniu podstawowych priorytetów tego programu, 

kierunków działań i zadań. Wykazane w analizie mocne strony i szanse zasobów dziedzictwa 

kulturowego gminy wskazują na duże możliwości i duży wpływ tych zasobów na możliwości jej 

rozwoju, również w dziedzinach innych niż te związane z budownictwem mieszkaniowym. 

Słabe strony zasobów i charakter zagrożeń wynikają głównie z ekspansji budownictwa 

mieszkaniowego oraz presji inwestycyjnej na tereny dotychczas niezainwestowane i prawnie 

chronione. W ostatnich latach znacznie wzrosła liczba mieszkańców gminy, co spowodowało 

również wiele trudności komunikacyjnych, znacząco zniechęcając do podróżowania autem przez te 

tereny.  

 Szansą dla gminy jest pozyskiwanie nowych zabytków, w szczególności ruchomych, i 

ochrona już wpisanych do gminnej ewidencji. Obecnie jesteśmy świadkami wyburzania ostatnich 

reliktów drewnianej zabudowy z dwudziestolecia międzywojennego, w związku z czym zatraca się 

nieodwracalnie wiejski charakter gminy. Nie można tego uniknąć, gdyż zabytki znajdują się w 

rękach prywatnych, jednak rolą odpowiedzialnego samorządu jest staranne monitorowanie stanu 

zabytków (m. innymi poprzez fotografowanie ich), by mieć następnie materiał dokumentujący 

obraz dawnych lat. Skoro nie da się utrzymać wiejskiego charakteru zarówno zabudowy, jak i 

dziedzictwa niematerialnego (gwara, obrzędy, tradycje, zwyczaje) należałoby utworzyć lokalne 

archiwum historii mówionej, w którym znajdowałyby się nagrania osób, które doświadczyły życia 
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na niezelektryfikowanej i niezgazyfikowanej wsi, nieróżniącej się wiele od tej, którą w XIX w. 

opisał Oskar Kolberg. Również istotne jest – wciąż możliwe – poznanie i uchronienie od 

zapomnienia pamięci rodzinnej na temat mniej lub bardziej ważnych wydarzeń historycznych, do 

czego służyłoby właśnie takie archiwum.  

 Należy z całą stanowczością położyć nacisk na pozyskanie cennych artystycznie i kulturowo 

pamiątek po odchodzących pokoleniach, które często są wyrzucane, bądź niszczeją. Wciąż 

niewielka świadomość wartości rzeczy codziennego użytku powoduje ogromne straty w krajobrazie 

kulturowym Gminy. Powoli przebija się do powszechnej świadomości, iż instytucje typu Izba 

Regionalna w Zielonkach i Bibicach pomagają ratować to dziedzictwo, jednak wciąż brak im 

miejsca do należytego przechowywania i atrakcyjnego eksponowania zbiorów. 

 Należałoby się zastanowić nad ewentualnym wynajęciem lub kupnem będących w dobrym 

stanie budynków architektury ludowej, które mogłyby służyć lokalnym społecznościom jako 

miejsca lokalnej pamięci, które z powodu trendu budowania nowych wygodnych, murowanych 

(często niewpisujących w charakter gminy) domów, bezpowrotnie giną z krajobrazu. Jeśliby się to 

nie udało, należy łożyć środki na funkcjonowanie instytucji promujących kulturę i wartości ludowe, 

takich jak Izby Regionalne, a także wspierać inicjatywy zbierania ludowych pamiątek w szkołach i 

tworzenia „kącików regionalnych” w klasach. Ogromna rola przypada tu Izbie Regionalnej w 

Zielonkach, która działa w strukturze Biblioteki Publicznej w Zielonkach, która winna zebrać po 

kilka typowych zabytków z każdej miejscowości, następnie je opracować naukowo, opublikować i 

przechować dla przyszłych pokoleń. Wspomniany oddział Biblioteki Publicznej tym różni od 

pozostałych instytucji, iż zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg inwentarzowych, co wieczyście 

związuje obiekt muzealny z instytucją, która jest odpowiedzialna jest za jego przechowanie i 

rozpropagowanie w środowisku.  

 Problemem jest brak skatalogowania zabytków w Izbie Regionalnej w Bibicach. Aby piękna 

inicjatywa p. Henryka Banasia nie została zaprzepaszczona, należy sporządzić inwentarz z 

zaznaczeniem, czyja jest to własność.  

 W epoce bardzo szybkiej globalizacji i multikulturowości istotne jest zachowanie swojej 

tradycji. Gmina Zielonki ma szansę umocnić tożsamość swoich mieszkańców poprzez wspieranie 

najróżniejszych inicjatyw promujących historię i kulturę. Świadomi swojego dziedzictwa 

mieszkańcy to materiał uatrakcyjniający ofertę turystyczną i wspierający władze samorządowe w 

działaniach mających na celu ochronę zabytków. Wracanie do starodawnych obrzędów i 

kultywowanie ich to także szansa na to, iż mieszkańcy będą więcej czasu spędzali w swoich 

rodzinnych miejscowościach, nie szukając rozrywek w wielkim mieście.  

 W programie należałoby przyjąć takie działania, aby te sprzeczności ze sobą pogodzić i 

zaplanować zadania pozwalające na rzeczywistą ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami na 
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terenie Gminy. 

 

5. Założenia programowe 

5.1. Priorytety programu opieki 

 

Priorytet I 

Organizacja ochrony dziedzictwa kulturowego Gminy oraz promocja i edukacja służąca budowaniu 

tożsamości jej mieszkańców. 

Priorytet II 

Badania terenowe i publikacje. 

 

5.2. Kierunki działań programu opieki 

Priorytety Kierunki działań 

Priorytet I 
Organizacja ochrony 

dziedzictwa kulturowego 
Gminy oraz promocja i 

edukacja służąca 
budowaniu tożsamości jej 

mieszkańców 

1. Organizacja opieki nad zabytkami i dziedzictwem kulturowym 
na szczeblu Gminy. 

2. Popularyzacja wiedzy i edukacja na temat gminnego i 
regionalnego dziedzictwa kulturowego za pomocą 
nowoczesnych form przekazu. Stworzenie szerszego dostępu do 
informacji na temat dziedzictwa kulturowego gminy. 
Dofinansowywanie przedsięwzięć odpowiedzialnych za to 
instytucji gminnych. 

3. Oznaczenie i opisanie obiektów zabytkowych gminy i jej 
dziedzictwa kulturowego w celu poszerzenia oferty 
turystycznej. 

4. Zahamowanie procesu degradacji zabytków i poprawa ich 
stanu. 

5. Poszerzanie zasobów dziedzictwa kulturowego gminy. 

Priorytet II 
Badania terenowe i 

publikacje. 

1. Specjalistyczne rozpoznanie badawcze obiektów i dotychczas 
nierozpoznanych zespołów zabytkowych.  

2. Wspieranie aktywności inicjatyw szkolnych i studenckich 
mających na celu lepsze poznanie dziejów gminy, parafii i 
poszczególnych obiektów.  

3. Wspieranie tworzenia lokalnych archiwów cyfrowych.  
4. Wydawanie pozycji poświęconych dziejom i kulturze gminy.  
5. Utrwalanie zabytków rękopiśmiennych dotyczących terenu 

gminy. 
6. Wydanie monografii strojów krakowskich „od Zielonek”.  

 

 

5.3.Zadania programu opieki 

 
Kierunki działań Zadania 
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Kierunki działań Zadania 
Priorytet I 

(Organizacja ochrony dziedzictwa kulturowego Gminy oraz promocja i edukacja 
służąca budowaniu tożsamości jej mieszkańców) 

 

I.1. Organizacja opieki nad zabytkami i 
dziedzictwem kulturowym na szczeblu 
Gminy 

I.1.1. Stworzenie stanowiska referenta d.s. 
zabytków gminy Zielonki odpowiedzialnego 
za politykę gminy wobec zabytków, 
pełniącego rolę znawcy dziejów zabytków i 
propagatora inicjatyw zmierzających do 
edukacji historii regionalnej. Możliwe też 
powierzenie tych obowiązków osobie 
zatrudnionej na stanowisku specjalista d.s. 
administracyjno-muzealnych. 
 

I.2. Popularyzacja wiedzy i edukacja na 
temat gminnego i regionalnego dziedzictwa 
kulturowego za pomocą nowoczesnych form 
przekazu. 
Stworzenie szerszego dostępu do informacji 
na temat dziedzictwa kulturowego gminy. 
Dofinansowywanie przedsięwzięć 
odpowiedzialnych za to instytucji gminnych. 

 

I.2.1. Aktualizacja mapy turystycznej 
gminy z opisami zabytków gminy i jej 
promocja. 
I.2.2. Promowanie zabytków poprzez 
wydawanie tematycznych folderów, 
publikacji na stronie internetowej itp. 
I.2.3. Tematyczne publikacje książkowe. 
I.2.4. Organizacja konkursów, gier 
terenowych i wystaw mających na celu 
popularyzację wiedzy na temat zabytków i 
dziedzictwa kulturowego gminy. 
I.2.5. Dalsze upowszechnienie tematyki 
ochrony dziedzictwa kulturowego gminy na 
etapie edukacji przedszkolnej i szkolnej 
poprzez organizowanie i wspieranie zajęć o 
tej tematyce.  
I.2.6. Edukacja szkolna w zakresie 
dawnych przedmiotów codziennego użytku. 
I.2.7. Uczestnictwo w targach, wystawach i 
dniach poświęconych promocji kulturowej 
regionu, w tym Gminy. 
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Kierunki działań Zadania 

I.3. Oznaczenie i opisanie obiektów 
zabytkowych gminy i jej dziedzictwa 
kulturowego w celu poszerzenia oferty 
turystycznej. 

I.3.1. Wspieranie działań mających na celu 
identyfikację i popularyzację zabytków 
występujących na terenie gminy oraz 
zebranych w Izbach Regionalnych.  
I.3.2. Opracowanie i dalsze umieszczanie 
tablic informacyjnych w miejscowościach o 
dużej ilości obiektów zabytkowych, 
zawierających opis i mapę dojścia (dojazdu). 
I.3.3. Wykonanie tablic objaśniających 
pochodzenie nazw ulic, informujących o ich 
patronach.  
I.3.4. Opracowanie i stworzenie większej 
ilości informacji wizualnej (tablic 
informacyjnych) zawierających opis 
zasobów i wartości historycznej obiektów. 

I.4. Zahamowanie procesu degradacji 
zabytków i poprawa ich stanu. 

I.4.1. Utworzenie Gminnego Funduszu 
Ochrony Zabytków i opracowanie i przyjęcie 
regulaminu wypłaty środków finansowych na 
pomoc w ratowaniu obiektów zabytkowych. 
I.4.2. Propagowanie wiedzy nt. gminnych 
zabytków.  
I.4.3. Poinformowanie właścicieli o tym, że 
ich obiekty znajdują się w Gminnej 
Ewidencji Zabytków. 
I.4.4. Propagowanie działań mających na 
celu powstrzymanie dewastacji zabytków i 
wyrzucania ich przy 
porządkowaniu/burzeniu obiektów 
zabytkowych. 
I.4.5. Publikacja artykułów 
przekonujących, że zabytki znajdujące się na 
posesjach prywatnych stanowią element 
dziedzictwa kulturowego i zasługują na 
szczególną ochronę.  
I.4.6. Ustanowienie i przyznawanie 
nagrody za osiągnięcia w dziedzinie ochrony 
zabytków i dziedzictwa kulturowego gminy. 

I.5. Ochrona zasobów dziedzictwa 
kulturowego gminy. 

I.5.1. Wspieranie działań istniejących już 
placówek działających na rzecz ochronyę 
dziedzictwa lokalnego. 
I.5.2. Prowadzenie prac remontowo-
konserwatorskich przy obiektach 
zabytkowych stanowiących własność Gminy. 
I.5.3. Ciągła dbałość o szczegóły 
wzornictwa przy rekonstruowaniu strojów 
ludowych. 

Priorytet II (Badania terenowe i publikacje) 
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Kierunki działań Zadania 

II.1. Specjalistyczne rozpoznanie badawcze 
obiektów i dotychczas nierozpoznanych 
zespołów zabytkowych 

II.1.1. Sukcesywne poszerzanie gminnej 
ewidencji zabytków. 
II.1.2. Zebranie informacji, stworzenie 
dokumentacji opisowej i fotograficznej 
nowych obiektów (teczki informacyjne) 
mających znaczenie historyczne dla Gminy 
(wykorzystanie skatalogowanych 
zabytkowych i istotnych kulturowo 
nagrobków na cmentarzach (projekt „Non 
omnis moriar”)).  
II.1.3. Opisanie historii kapliczek 
zabytkowych i miejsc pamięci. 

 

II.2.Wspieranie aktywności inicjatyw 
szkolnych i studenckich mających na celu 
lepsze poznanie dziejów gminy, parafii i 
poszczególnych obiektów. 

 

II.2.1. Inicjowanie projektów studenckich 
kół naukowych związanych z poszerzaniem 
znajomości historii i tradycji gminy.  
II.2.2. Podnoszenie kwalifikacji 
pracowników, stażystów i praktykantów 
zajmujących się zabytkami. 
II.2.3. Organizacja stypendium na pracę 
magisterską z dziedziny historii lub 
etnografii terenów gminnych.  

 

II.3. Wspieranie tworzenia lokalnych 
archiwów cyfrowych. 

 

II.3.1. Zorganizowanie projektu, który 
miałby na celu zbieranie relacji ustnych 
mieszkańców.  
II.3.2. Utworzenie strony internetowej i 
miejsca w instytucji publicznej, 
przeznaczonego do korzystania z nagrań.  
II.3.3. Zgromadzenie w jednym miejscu i 
upublicznienie materiałów dotyczących 
dziedzictwa gminy .  

II.4. Wydawanie pozycji poświęconych 
dziejom i kulturze gminy. 

 

II.4.1. Publikowanie na temat historii 
poszczególnych obiektów. 
II.4.2. Nagradzanie za jakościowe 
publikacje dotyczące historii lub etnografii 
gminy.  
II.4.3. Wspieranie wydawnictw 
monograficznych poświęconych ludowości 
i/lub historii gminy.  
II.4.4. Zadbanie, by publikacje dotyczące 
dziedzictwa gminy były przechowywane w 
lokalnych bibliotekach. 

II.5. Utrwalanie zabytków rękopiśmiennych 
dotyczących terenu gminy. 

 

II.5.1. Zachęcanie historyków do 
publikowania źródeł historycznych istotnych 
dla dziejów gminy. 
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Kierunki działań Zadania 

II.6. Wydanie monografii strojów 
krakowskich „od Zielonek”. 

II.6.1. Badania terenowe.  
II.6.2. Gromadzenie eksponatów.  
II.6.3. Inwentaryzacja fotograficzna 
zasobów prywatnych. 
II.6.4. Opracowanie publikacji. 
II.6.5. Wydawanie publikacji. 

 

 

Podział zadań między wykonawców z oznaczeniem teminu realizacji 

Priorytet Kierunki działań Zadania Wykonawcy 
Termin 

realizacji 
I.1 Organizacja 

opieki nad 
zabytkami i 

dziedzictwem 
kulturowym na 
szczeblu Gminy 

 

I.1.1. Stworzenie 
stanowiska referenta d.s. 

zabytków gminy 
Zielonki 

odpowiedzialnego za 
politykę gminy wobec 

zabytków [dalej: 
referent ds. zabytków], 
pełniącego rolę znawcy 

dziejów zabytków i 
propagatora inicjatyw 

zmierzających do 
edukacji historii 

regionalnej. Możliwe 
też powierzenie tych 
obowiązków osobie 

zatrudnionej na 
stanowisku specjalista 
d.s. administracyjno-

muzealnych. 
 

Wójt gminy 2018 

I.2.1. Aktualizacja mapy 
turystycznej gminy z 

opisami zabytków gminy 
i jej promocja. 

 
 
 
 

referent ds. 
zabytków, 
CKPiR, 

Biblioteka 
Publiczna 

(Izba 
Regionalna) w 

Zielonkach 
 

2018-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
(Organizacja 

ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego 
Gminy oraz 
promocja i 
edukacja 
służąca 

budowaniu 
tożsamości jej 
mieszkańców) 
 

I.2. Popularyzacja 
wiedzy i edukacja 
na temat gminnego 

i regionalnego 
dziedzictwa 

kulturowego za 
pomocą 

nowoczesnych 
form przekazu. 

Stworzenie 
szerszego dostępu 
do informacji na 

temat dziedzictwa 
kulturowego 

gminy. 
Dofinansowywanie 

przedsięwzięć 
odpowiedzialnych 

I.2.2. Promowanie 
zabytków poprzez 

wydawanie 
tematycznych folderów, 

publikacji na stronie 
internetowej itp. 

 
 
 

referent ds. 
zabytków, 
CKPiR, 

Biblioteka 
Publiczna 

(Izba 
Regionalna) w 

Zielonkach 
 

na bieżąco 
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Priorytet Kierunki działań Zadania Wykonawcy 
Termin 

realizacji 
I.2.3. Tematyczne 

publikacje książkowe. 
 
 
 
 
 
 

Referent ds. 
zabytków, 
CKPiR, 
szkoły 

podstawowe, 
Biblioteka 
Publiczna 

(Izba 
Regionalna) w 

Zielonkach, 
GZEAS, 

na bieżąco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.2.4. Organizacja 
konkursów, gier 

terenowych i wystaw 
mających na celu 

popularyzację wiedzy na 
temat zabytków i 

dziedzictwa kulturowego 
gminy. 

Referent ds. 
zabytków, 
CKPiR, 
szkoły 

podstawowe, 
Biblioteka 
Publiczna 

(Izba 
Regionalna) w 

Zielonkach, 
GZEAS 

na bieżąco 
 

I.2.5. Dalsze 
upowszechnienie 
tematyki ochrony 

dziedzictwa 
kulturowego gminy na 

etapie edukacji 
przedszkolnej i szkolnej 
poprzez organizowanie i 

wspieranie zajęć o tej 
tematyce. 

referent ds. 
zabytków, 

nauczyciele 
szkół, 

Biblioteka 
Publiczna 

(Izba 
Regionalna) w 

Zielonkach 

na bieżąco 
(1-2 lekcje 

w roku) 

I.2.6. Edukacja szkolna 
w zakresie dawnych 

przedmiotów 
codziennego użytku. 

referent ds. 
zabytków, 

nauczyciele 
szkół, 

Biblioteka 
Publiczna 

(Izba 
Regionalna) w 

Zielonkach 

na bieżąco 
(1-2 lekcje 

w roku) 

za to instytucji 
gminnych. 

 

I.2.7. Uczestnictwo w 
targach, wystawach i 
dniach poświęconych 
promocji kulturowej 

regionu, w tym Gminy. 
 

referent ds. 
zabytków, 

CKPiR, Izby 
Regionalne 

 

na bieżąco 
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Priorytet Kierunki działań Zadania Wykonawcy 
Termin 

realizacji 
I.3.1. Wspieranie działań 

mających na celu 
identyfikację i 

popularyzację zabytków 
występujących na terenie 
gminy oraz zebranych w 

Izbach Regionalnych. 

Wójt gminy, 
referent ds. 
zabytków, 
CKPiR, 

Biblioteka 
Publiczna 

(Izba 
Regionalna) w 

Zielonkach 

na bieżąco 
 

I.3.2. Opracowanie i 
dalsze umieszczanie 

tablic informacyjnych w 
miejscowościach o 

dużej ilości obiektów 
zabytkowych, 

zawierających opis i 
mapę dojścia (dojazdu). 

referent ds. 
zabytków, 
CKPiR, 

Biblioteka 
Publiczna 

(Izba 
Regionalna) w 

Zielonkach 

na bieżąco 
 

I.3.3. Wykonanie tablic 
objaśniających 

pochodzenie nazw ulic, 
informujących o ich 

patronach. 

referent ds. 
zabytków, 
CKPiR, 

Biblioteka 
Publiczna 

(Izba 
Regionalna) w 

Zielonkach 

na bieżąco 
 

I.3. Oznaczenie i 
opisanie obiektów 

zabytkowych 
Gminy i jej 
dziedzictwa 

kulturowego w 
celu poszerzenia 

oferty turystycznej. 
 

I.3.4. Opracowanie i 
stworzenie większej 

ilości informacji 
wizualnej (tablic 
informacyjnych) 

zawierających opis 
zasobów i wartości 

historycznej obiektów. 

referent ds. 
zabytków, 
CKPiR, 

Biblioteka 
Publiczna 

(Izba 
Regionalna) w 

Zielonkach 

na bieżąco 
 

I.4. Zahamowanie 
procesu degradacji 

zabytków i 
poprawa ich stanu. 

 

I.4.1. Utworzenie 
Gminnego Funduszu 
Ochrony Zabytków i 

opracowanie i przyjęcie 
regulaminu wypłaty 

środków finansowych 
na pomoc w ratowaniu 
obiektów zabytkowych. 

Wójt Gminy, 
Rada Gminy 

2018-2019 
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Priorytet Kierunki działań Zadania Wykonawcy 
Termin 

realizacji 
I.4.2. Propagowanie 
wiedzy nt. gminnych 

zabytków. 

referent ds. 
zabytków, 
CKPiR, 

Biblioteka 
Publiczna 

(Izba 
Regionalna) w 

Zielonkach, 
nauczyciele 

szkół 
podstawowych 

na bieżąco 
 

I.4.3. Poinformowanie 
właścicieli o tym, że ich 
obiekty znajdują się w 

Gminnej Ewidencji 
Zabytków. 

Wójt gminy, 
referent ds. 
zabytków 

2019 

I.4.4. Propagowanie 
działań mających na celu 

powstrzymanie 
dewastacji zabytków i 
wyrzucania ich przy 

porządkowaniu/burzeniu 
obiektów zabytkowych 

referent ds. 
zabytków, 
CKPiR, 

Biblioteka 
Publiczna 

(Izba 
Regionalna) w 

Zielonkach 

na bieżąco 
 

I.4.5. Publikacja 
artykułów 

przekonujących, że 
zabytki znajdujące się 

na posesjach 
prywatnych stanowią 
element dziedzictwa 

kulturowego i zasługują 
na szczególną ochronę. 

referent ds. 
zabytków, 
CKPiR, 

Biblioteka 
Publiczna 

(Izba 
Regionalna) w 

Zielonkach 

na bieżąco 
 

I.4.6. Ustanowienie i 
przyznawanie nagrody 

za osiągnięcia w 
dziedzinie ochrony 

zabytków i dziedzictwa 
kulturowego gminy. 

Wójt gminy 
2018 

 

I.5. Ochrona 
zasobów 

dziedzictwa 
kulturowego 

gminy. 

I.5.1. Wspieranie 
działań istniejących 

placówek działających 
na rzecz ochrony 

dziedzictwa lokalnego. 

Wójt Gminy, 
Rada Gminy 

na bieżąco 
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Priorytet Kierunki działań Zadania Wykonawcy 
Termin 

realizacji 
I.5.2. Prowadzenie prac 

remontowo-
konserwatorskich przy 
obiektach zabytkowych 
stanowiących własność 

Gminy. 

referent ds. 
zabytków, 
CKPiR, 

Biblioteka 
Publiczna 

(Izba 
Regionalna) w 

Zielonkach, 
podmioty 

zewnętrzne 

na bieżąco 
 

I.5.3. Ciągła dbałość o 
szczegóły wzornictwa 
przy rekonstruowaniu 

strojów ludowych. 

CKPiR, 
Biblioteka 
Publiczna 

(Izba 
Regionalna) w 

Zielonkach 

na bieżąco 
 

II.1.1. Sukcesywne 
poszerzanie gminnej 
ewidencji zabytków 

referent ds. 
zabytków 

na bieżąco 
 

II.1.2. Zebranie 
informacji, stworzenie 

dokumentacji opisowej i 
fotograficznej nowych 

obiektów (teczki 
informacyjne) mających 
znaczenie historyczne 

dla Gminy 
(wykorzystanie 

skatalogowanych 
zabytkowych i istotnych 
kulturowo nagrobków 

na cmentarzach (projekt 
„Non omnis moriar”). 

referent ds. 
zabytków, 
Biblioteka 
Publiczna 

(Izba 
Regionalna) w 

Zielonkach 

2018-2020 

II.1. 
Specjalistyczne 

rozpoznanie 
badawcze 
obiektów i 
dotychczas 

nierozpoznanych 
zespołów 

zabytkowych. 
 

II.1.3. Opisanie historii 
kapliczek zabytkowych i 

miejsc pamięci. 

referent ds. 
zabytków, 
CKPiR, 

Biblioteka 
Publiczna 

(Izba 
Regionalna) w 

Zielonkach 

2018-2020 

II (Badania 
terenowe i 
publikacje) 

II.2. Wspieranie 
aktywności 
inicjatyw 

szkolnych i 
studenckich 

mających na celu 
lepsze poznanie 
dziejów gminy, 

II.2.1. Inicjowanie 
projektów studenckich 

kół naukowych z 
poszerzaniem 

znajomości historii i 
tradycji gminy. 

referent ds. 
zabytków, 
CKPiR, 

Biblioteka 
Publiczna 

(Izba 
Regionalna) w 

Zielonkach 

na bieżąco 
 

Id: FF2A0333-1C57-40BC-8D60-8F30487C812E. Podpisany Strona 68



 69 

Priorytet Kierunki działań Zadania Wykonawcy 
Termin 

realizacji 
II.2.2. Podnoszenie 

kwalifikacji 
pracowników, stażystów 

i praktykantów 
zajmujących się 

zabytkami. 

referent ds. 
zabytków, 
CKPiR, 

Biblioteka 
Publiczna 

(Izba 
Regionalna) w 

Zielonkach 

na bieżąco 
 

parafii i 
poszczególnych 

obiektów. 

II.2.3. Organizacja 
stypendium na pracę 

magisterską z dziedziny 
historii lub etnografii 
terenów gminnych. 

Wójt gminy, 
referent ds. 
zabytków, 
CKPiR, 

Biblioteka 
Publiczna 

(Izba 
Regionalna) w 

Zielonkach 

2018-2021 
(rokrocznie) 

II.3.1. Zorganizowanie 
projektu, który miałby 

na celu zbieranie relacji 
ustnych mieszkańców. 

CKPiR, 
Biblioteka 
Publiczna 

(Izba 
Regionalna) w 

Zielonkach 

2018-2019 

II.3.2. Utworzenie 
strony internetowej lub 

miejsca w instytucji 
publicznej 

przeznaczonego do 
korzystania z nagrań. 

referent ds. 
zabytków, 
CKPiR, 

Biblioteka 
Publiczna 

(Izba 
Regionalna) w 

Zielonkach 

2020-2021 

II.3. Wspieranie 
tworzenia 
lokalnych 
archiwów 

cyfrowych. 
 

II.3.3. Zgromadzenie w 
jednym miejscu i 
upublicznienie 

materiałów dotyczących 
dziedzictwa gminy 

referent ds. 
zabytków, 
CKPiR, 

Biblioteka 
Publiczna 

(Izba 
Regionalna) w 

Zielonkach 

na bieżąco 
 

II.4. Wydawanie 
pozycji 

poświęconych 
dziejom i kulturze 

gminy. 

II.4.1. Publikowanie na 
temat historii 

poszczególnych 
obiektów. 

referent ds. 
zabytków, 
CKPiR, 

Biblioteka 
Publiczna 

(Izba 
Regionalna) w 

Zielonkach 

na bieżąco 
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Priorytet Kierunki działań Zadania Wykonawcy 
Termin 

realizacji 
II.4.2. Nagradzanie za 
jakościowe publikacje 
dotyczące historii lub 

etnografii gminy. 

Wójt gminy 
na bieżąco 

 

II.4.3. Wspieranie 
wydawnictw 

monografiicznych 
poświęconych 

ludowości i/lub historii 
gminy. 

Wójt gminy, 
referent ds. 
zabytków, 
CKPiR, 

Biblioteka 
Publiczna 

(Izba 
Regionalna) w 

Zielonkach 

na bieżąco 
 

II.4.4. Zadbanie, by 
publikacje dotyczące 

dziedzictwa gminy były 
przechowywane w 

lokalnych biblitekach. 

Biblioteka 
Publiczna 

(Izba 
Regionalna) w 

Zielonkach 

na bieżąco 
 

II.5. Utrwalanie 
zabytków 

rękopiśmiennych 
dotyczących terenu 

gminy. 

II.5.1. Zachęcanie 
historyków do edycji 

krytycznej i 
publikowania źródeł 

historycznych istotnych 
dla dziejów gminy. 

Wójt gminy, 
referent ds. 
zabytków, 
CKPiR, 

Biblioteka 
Publiczna 

(Izba 
Regionalna) w 

Zielonkach 

na bieżąco 
 

II.6.1. Badania 
terenowe. 

referent ds. 
zabytków, 
CKPiR, 

Biblioteka 
Publiczna 

(Izba 
Regionalna) w 

Zielonkach 

2018-2020 

II.6.2. Gromadzenie 
eksponatów. 

CKPiR, 
Biblioteka 
Publiczna 

(Izba 
Regionalna) w 

Zielonkach 

na bieżąco 
 

II.6. Wydanie 
monografii strojów 
krakowskich „od 

Zielonek”. 

II.6.3. Inwentaryzacja 
fotograficzna zasobów 

prywatnych. 

referent ds. 
zabytków, 
Biblioteka 
Publiczna 

(Izba 
Regionalna) w 

Zielonkach 

na bieżąco 
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Priorytet Kierunki działań Zadania Wykonawcy 
Termin 

realizacji 
II.6.4. Opracowanie i 
wydanie publikacji. 

referent ds. 
zabytków, 
Biblioteka 
Publiczna 

(Izba 
Regionalna) w 

Zielonkach 

2019-2020 

II.6.5. Wydawanie 
publikacji pokrewnych. 

CKPiR, 
Biblioteka 
Publiczna 

(Izba 
Regionalna) w 

Zielonkach 

na bieżąco 
 

 

6. Instrumentarium realizacji programu opieki nad zabytkami 
 

Zadania określone i przyjęte w gminnym programie opieki nad zabytkami będą wykonywane przy 

pomocy następujących instrumentów: 

Instrumenty prawne – uchwalanie strategii, studium, planów miejscowych zagospodarowania 

przestrzennego gminy, uchwalenie budżetu budowa parków kulturowych, wnioskowanie o 

wpis do rejestru zabytków obiektów będących własnością Gminy, wykonywanie decyzji 

Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków. 

 Instrumenty wdrożeniowe – realizacja projektów z zakresu ochrony dziedzictwa 

kulturowego zapisanych w gminnych dokumentach takich jak Strategia, Studium, Program 

Opieki nad Zabytkami. 

 Instrumenty finansowe – utworzenie gminnego funduszu ochrony zabytków, korzystanie z 

programów uwzględniających finansowanie zewnętrzne dla poprawy stanu zabytków, 

zachęty finansowe w postaci nagród przy organizacji konkursów, promujących ochronę 

zabytków, finansowanie publikacji, tablic tabliczek zawierających informację o dziedzictwie 

kulturowym gminy i jej zabytkach. 

 Instrumenty społeczne - działania edukacyjne, promocyjne, współdziałanie z 

organizacjami społecznymi, młodzieżą i miłośnikami historii, powołanie gminnego zespołu 

ds. opieki nad zabytkami. 

 Instrumenty kontrolne - aktualizacja gminnej ewidencji zabytków, monitorowanie stanu 

zachowania zabytków i dziedzictwa kulturowego. 
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7.Zasady oceny realizacji programu opieki nad zabytkami 
 

Z realizacji niniejszego programu wójt Gminy co 2 lata sporządza sprawozdanie poprzedzone fazą 

analiz i wniosków, a następnie oceną poziomu realizacji gminnego programu, na podstawie 

przyjętych i zrealizowanych zadań i kryteriów oceny. 

 

Kryteria te to: 

W ramach priorytetu I – Organizacja ochrony dziedzictwa kulturowego Gminy oraz 

promocja i edukacja służąca budowaniu tożsamości jej mieszkańców 

1. Liczba opracowanych i udostępnionych tablic informacyjnych zawierających opis zasobów i 

wartość historyczną obiektów, a także wyjaśniających pochodzenie nazw ulic (dot. zadań 

I.3.1–I.3.4).  

2. Liczba przeprowadzonych na terenie gminy gier terenowych (dot. zadania I.2.4). 

3. Liczba wydarzeń, w których gmina promowana była jako miejsce szczególne dla 

dziedzictwa regionu (dot. zadania I.2.7). 

4. Liczba zajęć edukacyjnych mających na celu upowszechnienie wiedzy na temat dziedzictwa 

kulturowego gminy i ochrony zabytków (dot. zadań I.2.4–I.2.6, I.4.2, I.4.4). 

5. Liczba publikacji poświęconych dziedzictwu kulturowemu (dot. zadań I.2.1, I.2.2, I.2.3,).  

6. Liczba nagród za osiągnięcia w popularyzacji dziedzictwa kulturowego i opieki nad 

zabytkami przyznawanych przez samorząd gminy Zielonki oraz inne instytucje (dot. 

wszystkich zadań I.1–I.5). 

7. Liczba wykonanych prac przy zabytkach ruchomych i nieruchomych (dot. zadań I.3.2, 

I.3.3, I.5.3).  

 

W ramach priorytetu II – Badania terenowe i publikacje.  

1. Liczba wykonanych teczek informacyjnych obiektów wpisanych do gminnej ewidencji 

zabytków (dot. zadań 2.1.1–II.1.3). 

2. Liczba folderów prezentujących opis z zakresu historii i historii sztuki zabytkowych 

kapliczek gminy (dot. zadań II.4.1–II.4.4, II.6.5).  

3. Liczba inicjatyw realizowanych we współpracy ze środowiskiem akademickim (dot. 

wszystkich zadań w ramach priorytetu II). 

4. Liczba aktywności edukacyjno-szkoleniowych podnoszących kwalifikacje pracowników, 

stażystów i praktykantów zajmujących się dziedzictwem (II.2.2). 

5. Stopień wykonania projektu dotyczącego tworzenia lokalnych archiwów cyfrowych (dot. 

wszystkich zadań z kierunku działań II.3). 
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6. Liczba publikacji dot. historii poszczególnych obiektów zabytkowych z terenu Gminy 

(II.1.3, II.2.3, II.3.2, II.3.3, II.4.1–II.4.4, II.5.1, II.6.1–II.6.5). 

7. Liczba edytowanych rękopiśmiennych źródeł historycznych dotyczących terenu gminy (dot. 

zadania II.5.1).  

8. Stopień wykonania prac przy wydaniu monografii strojów krakowskich (dot. wszystkich 

zadań z kierunku działań II.6).  

 

8. Źródła finansowania programu opieki nad zabytkami 

 budżet Gminy, środki CKPiR, Biblioteki Publicznej w Zielonkach, gminny fundusz ochrony 

zabytków lub dotacje celowe, 

 budżet osób prywatnych – osób fizycznych, fundacji, osób prawnych, kościelnych itp., 

 budżet państwa – środki Wojewody, 

 budżet jednostek samorzadu terytorialnego,  

 środki Unii Europejskiej. 
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Aneksy 
 

1) Zabytki nieruchome gminy Zielonki. Gminna Ewidencja Zabytków uzgodniona pismem 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie ..................................................... 

W poniższej tabeli starano się zachować kolejność alfabetyczną. W pierwszej kolejności 

miejscowości, następnie wg nazw ulic.  

 

 

Legenda 

Kolor cieniowania Znaczenie 

 
Obiekt wpisany do rejestru zabytków 

nieruchomych województwa małopolskiego 

 
Budynek drewniany 

 

 Budynek murowany 

 Kapliczka/pomnik 

 Park, zabytkowy drzewostan 

 cmentarz 

 

  24 obiekty wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa 
małopolskiego, 13 budynków drewnianych, 44 murowane (lub drewniano-murowanych), 16 
kapliczek/pomników, 4 parki lub zabytkowe drzewostany 
 

Nr 
Miejscow

ość 
Obiekt 

zabytkowy 

Obecna 
funkcja 
obiektu 

Rodzaj 
użytkowa

nia 
UWAGI 

Lokalizacja 
adres 

nr działki 

1.  Batowice 
Kapliczka ceglana 
słupowa z taflami 
z majoliki, 1625 r. 

kultowa kultowe 
Stan techniczny: 

bardzo dobry 
centrum 

miejscowości 

2.  Batowice 
Drewniany dom z 

1919 r. 
mieszkalna zamieszkały 

Stan techniczny: 
dobry 

ul. Karola 
Wojtyły 97 

(daw. Batowice 
22); 

dz. nr 97/4 

3.  Batowice 

Kapliczka z figurą 
Madonny z 

Dzieciątkiem 
Jezus. 

kultowa kultowe 
Stan techniczny 

bardzo dobry 

przy ul. Karola 
Wojtyły 107; 
przy dz. nr 

101/3 
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Nr 
Miejscow

ość 
Obiekt 

zabytkowy 

Obecna 
funkcja 
obiektu 

Rodzaj 
użytkowa

nia 
UWAGI 

Lokalizacja 
adres 

nr działki 

4.  Bibice 

Fort 
międzypolowy 

pancerny BIBICE 
nr 45a z 1895-1896 

r., 
wpisany do rejestru 
zabytków pod nr A-

854 

pustostan brak 
Stan techniczny: 

dostateczny 

ul. Wichrowe 
Wzgórza; 

dz. nr 663/1 

5.  Bibice 
Dom drewniany z 

1929 r. 
pustostan 

nieużytkowa
ny, ch. 

gospodarczy 
(od ok. 
2002) 

Stan techniczny: 
dobry 

ul. T. 
Kościuszki 97a 

(daw. Bibice 
113); dz. nr 

974/6 

6.  Bibice 
Dom drewniany z 

ok. 1917 r. 
mieszkalna zamieszkały 

Stan techniczny: 
dobry 

ul. T. 
Kościuszki 101 
(dawniej Bibice 

131); dz. nr 
979/1 

7.  Bibice 
Dom drewniany z 

1927 r. 
pustostan 

gospodarcza 
(magazyn, 
gołębnik) 

Stan techniczny: 
bardzo dobry. 

Niezamieszkały 
od ok. 2000 r. 

ul Zarzecze 3 
dz. nr 812/3 

8.  Boleń 
Dom drewniany z 

ok. 1920 r. 
mieszkalna pustostan 

Stan techniczny: 
dobry 

ul. Fiołkowa 4 
(daw. Boleń 8); 

dz.nr 135 

9.  Boleń 

Zespół dworski– 
dwór z ok. 1898r. 
wpisany do rejestru 
zabytków pod nr A-

654 w dniu 
12.07.1993 r. 

mieszkalna zamieszkały 
Stan techniczny: 

dobry 

ul. Jana 
Matejki 116 
(daw. Boleń 

25); dz. nr 72/6 

10.  Boleń 

Zespół dworski – 
stodoła z lat 30-

tych XX w., obiekt 
wpisany do rejestru 
zabytków pod nr A-

654 w dniu 
12.07.1993 r. 

 

pustostan gospodarcza 
Stan techniczny: 

bardzo dobry 

ul. Jana 
Matejki 116 
(daw. Boleń 

25); dz. nr 72/6 
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11.  Boleń 

Zespół dworski– 
ogród z przełomu 

XIX/XX w. 
wpisany do rejestru 
zabytków pod nr A-

654 w dniu 
12.07.1993 r. 

rekreacyjn
a 

rekreacja 
Stan: bardzo 

dobry 

ul. Jana 
Matejki 116 
(daw. Boleń 

25); 
dz. nr 72/6 

12.  Boleń 
Dom drewniano-
murowany z 1922 

r. 
mieszkalna 

pustostan od 
2013 r. 

Stan techniczny: 
dobry. 

ul. Jana 
Matejki 129 
(daw. Boleń 
31); dz. nr 

116/28 

13.  Boleń 
Dom drewniany z 

ok. 1920 r. 
mieszkalna 

zamieszkały
miesz 

Stan techniczny 
bardzo dobry 

ul. Jana 
Matejki 145 

(daw. Boleń 2); 
dz.nr 123/6 

14.  Bosutów 
Dom murowany z 

cegły z 1919 r., 
mieszkalna 

niezamieszka
ły od 2002 r./ 

funkcja 
gospodarcza 

Stan techniczny: 
dobry 

ul. Leśna 6 
(daw. Bosutów 

7); 
dz. nr 369 

15.  Bosutów 
Dom drewniany z 

1918 r. 
 

mieszkalna zamieszkały 
Stan techniczny: 

dobry 

ul. Tadeusza 
Kościuszki 158 
(daw. Bosutów 

33); 
dz. nr 439/1 

16.  
Dziekanowi

ce 

Zespół dworski – 
Dwór z pocz. XX 

w. 

mieszkalno 
biurowa 

administra- 
cyjny i 

zamieszkały 

Stan techniczny: 
dobry 

ul. Długa 139 
(daw. 

Dziekanowice 
117A); 

dz. nr 1/23 

17.  
Dziekanowi

ce 

Zespół dworski – 
Budynek 

gospodarczy z 
pocz XX w. 

produkcyjn
a 

stajnia dla 
krów 

mlecznych 

Stan techniczny: 
dobry 

ul. Długa 131 
(daw. 

Dziekanowice 
117A); 

dz. nr 1/23 

18.  
Dziekanowi

ce 

Zespół dworski – 
park 

krajobrazowy z ok 
1920 r. 

rekreacyjn
a 

teren zielony 

Stan zachowania 
i pielęgnacji 

zieleni: bardzo 
dobry 

ul. Długa 131 
(daw. 

Dziekanowice 
117A); 

dz. nr 1/23 
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19.  
Garlica 

Murowana 

Zespół dworski – 
spichlerz z 1 poł. 
XIX w., wpisany 

do rejestru 
zabytków pod nr A-

442 

dydaktyczn
a 

zajęcia dy-
daktyczne 

Stan techniczny: 
b. dobry 

ul. Marmurowa 
5 (daw. Garlica 

Murowana 
1), dz. nr 309/2 

20.  
Garlica 

Murowana 

Zespół dworski – 
lamus z 1. poł 

XVII w. wpisany 
do rejestru 

zabytków pod nr A-
442 

mieszkalna pustostan 
Stan techniczny: 

dobry 

ul. Marmurowa 
3 (daw. Garlica 

Murowana 
1), dz. nr 309/2 

21.  
Garlica 

Murowana 

Zespół dworski – 
brama wjazdowa 
z 1. poł. XIX w., 

wpisana do rejestru 
zabytków pod nr A-

442 

ozdobna - 
Stan techniczny: 

dobry. 

ul. Marmurowa 
(daw. Garlica 

Murowana 
1), dz. nr 309/2 

22.  
Garlica 

Murowana 

Zespół dworski – 
park krajobra-

zowy z XVIII w. i 
z XIX w. wpisany 

do rejestru 
zabytków pod nr A-

442 

ozdobna - 
Park 

krajobrazowy w 
dobrym stanie. 

ul. Garlicka 77 
(daw. Garlica 

Murowana 
35), dz. nr 309 

23.  
Garlica 

Murowana 

Przydrożny krzyż 
drewniany z 
wizerunkiem 

Ukrzyżowanego 
Jezusa 

namalowanego na 
miedzianej blasze 

przykryty 
stylowym 

daszkiem z II poł. 
XIX w. 

religijna kultowe 
Stan techniczny: 

dobry 

przy domu na 
ul. Garlicka 
100; (daw. 

Garlica 
Murowana 53); 

dz. nr 115 

24.  
Garlica 

Duchowna 
Kapliczka-krzyż z 

1920 r. 
religijna kultowe 

Stan techniczny: 
bardzo dobry 

Garlica 
Duchowna 35; 

dz. nr 8/1 

25.  Garliczka 
Kapliczka 

murowana z 1876 
r. 

religijna kultowe 
Stan techniczny: 

dobry 
Garliczka, przy 
drodze gminnej 
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26.  Grębynice 

Kapliczka 
domkowa 

murowana z pocz. 
XX w.(?) 

religijny kultowa 
Stan techniczny: 

dostateczny 
ul. Rajska 2; 
dz. nr 185/3 

27.  Grębynice 

Kapliczka 
domkowa św. 

Rozalii murowana 
z 1863 r. 

religijny kultowa 
Stan techniczny: 

bardzo dobry. 

Grębynice, 
koło Remizy 

OSP 

28.  
Januszowic

e 
Dom murowany z 

ok. 1925 r. 
mieszkalny zamieszkały 

Stan techniczny 
bardzo dobry 

ul. Krakowska 
12 (daw. 

Januszowice 
39); dz. nr 

120/2 

29.  
Januszowic

e 
Młyn wodny z ok. 

1850 r. 
opuszczon

y 
nieużytkowa

ny 
Stan techniczny: 

dostateczny 
ul. Młyńska 3; 

dz. nr 14/4 

30.  Korzkiew 

Zespół zamkowy - 
zamek z XV w., 

przebudowany w 2 
poł. XVI w. i 

odbudowywany od 
2000 r., wpisany do 
rejestru zabytków 
pod nr A-486 w 

dniu 12.03.1984 r. 

mieszkalna 
i usługowa 

hotel/ sala 
weselna 

Stan techniczny: 
bardzo dobry 

Korzkiew; 
dz. nr 126 

31.  Korzkiew 

Zespół zamkowy – 
budynek 

folwarczny I z 
pocz. XX w ., 

remont w latach 
80-tych XX w. 

wpisany do rejestru 
zabytków pod nr A-

486 w dniu 
12.03.1984 r. 

Usługowa 
/baza ZHP/ 

turystyka 
rekreacja 

Stan techniczny: 
dobry 

Korzkiew; 
dz. nr 63/5 

32.  Korzkiew 

Zespół zamkowy – 
budynek 

folwarczny II z 
pocz. XX w., 

remont w latach 
80-tych XX 

wpisany do rejestru 
zabytków pod nr A-

486 w dniu 
12.03.1984 r. 

Usługowa 
/baza ZHP 

turystyka 
rekreacja 

Stan techniczny: 
dobry 

Korzkiew; 
dz. nr 63/5 
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33.  Korzkiew 

Zespół zamkowy – 
park 

krajobrazowy z 
XVII-XIX w., 

park rekreacja 
Stan techniczny: 

bardzo dobry 
Korzkiew; 
dz. nr 63/2 

34.  Korzkiew 

Zespół kościoła 
parafialnego p.w. 
Jana Chrzciciela – 
Kościół z 1623 r. 

wpisany do rejestru 
zabytków pod nr A-

622 

religijna kultowe 

Stan techniczny: 
dobry 

 
 
 

Korzkiew 3; 
dz. nr 36/2 

35.  Korzkiew 

Zespół kościoła 
parafialnego p.w 

Jana Chrzciciela – 
plebania z przeł. 

XIX/XX w. 
wpisana do rejestru 
zabytków pod nr A-

622 

mieszkalna zamieszkała 
Stan techniczny: 

dobry 
Korzkiew 3; 

dz. nr 56 

36.  Korzkiew 

Zespół kościoła 
parafialnego p.w. 
Jana Chrzciciela – 
obora ze stajnią 
z przeł. XIX/XX 

w. 
wł .j/w, wpisana do 
rejestru zabytków 

pod nr A-622 

gospodarcz
a 

dom 
parafialny 

Postuluje się 
wykreślenie z 

gminnej 
ewidencji 
zabytków. 
Powód: po 

przebudowie brak 
znamion budynku 

zabytkowego. 

Korzkiew 3; 
dz. nr 56 

37.  Korzkiew 

Zespół kościoła 
parafialnego p.w. 
Jana Chrzciciela – 

mur kamienny 
wokół cmentarza z 

ok. 1858 r., 
wpisane do rejestru 
zabytków pod nr A-

622 

ozdobna ogrodzenie 
Stan techniczny: 

dobry 
Korzkiew 3; 

dz. nr 56 

38.  Korzkiew 
Kapliczka z 1820 

r. 
kultowa kultowe 

Stan techniczny: 
bardzo dobry 

Przy drodze do 
kościoła, 

naprzeciw 
domu nr 20; dz 

nr 60/10 
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39.  Korzkiew 

Kapliczka 
domkowa z 

XIX/XX w. p.w. 
MB 

Częstochowskiej 

religijny kultowa 
Stan techniczny: 

bardzo dobry 

Korzkiew, 
jadąc drogą do 
Przybysławic, 
za zamkiem po 
prawej stronie; 

dz. nr 131/1 

40.  Owczary 
Szkoła murowana 
z cegły z ok. 1910 

r. 
szkoła oświata 

Stan techniczny: 
bardzo dobry 

ul. Długa 72 
(daw. Owczary 

64); 
dz. nr 274/3 

41.  Owczary 

Zespół dworski 
Kwiatkowskich – 

dwór murowany z 
pocz. XX w. 

wpisany do rejestru 
zabytków pod nr A-

494 w dniu 
15.10.1984 r. 

DPS - 
dom 

pomocy 
społecznej 

pomoc 
społeczna 

Stan techniczny: 
bardzo dobry 

ul. Kasztanowa 
20; 

dz. nr 58/256 

42.  Owczary 

Zespół dworski 
Kwiatkowskich – 

park 
krajobrazowy z 

1780 r., 
przekomponowany, 
wpisany do rejestru 
zabytków pod nr A-

494 w dniu 
15.10.1984 r. 

DPS - 
dom 

pomocy 
społecznej 

pomoc 
społeczna 

Stan techniczny: 
bardzo dobry 

ul. Kasztanowa 
20; 

dz. nr 58/256 

43.  Pękowice 

Fort pancerny 
PĘKOWICE nr 

44ai bateria 
sprzężona, z 1896-
1902 r., wł. Paweł 

Piątkowski, 
wpisany do rejestru 
zabytków pod nr A-

687 

pustostan brak 
Stan techniczny: 

dostateczny 

Pękowice na 
wzgórzu, dz. nr 

108 

44.  
Trojanowic

e 
Dom murowany z 

ok. 1930 r. 
mieszkalna pustostan 

Stan techniczny: 
bardzo zły 

ul. Krakowska 
74; dz. nr 656 

45.  
Trojanowic

e 
Dom drewniany z 

ok. 1900 r. 
mieszkalna gospodarcza 

Stan techniczny: 
bardzo zły 

ul. Krakowska 
106 (daw. 

Trojanowice 
17); dz. nr 552 
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46.  
Trojanowic

e 
Szkoła murowana 

z ok. 1920 r. 
przedszkol
e prywatne 

oświata 
Stan techniczny: 

bardzo dobry 

Trojanowice, 
Krakowska 

108; 
dz. nr 546 

47.  Węgrzce 

Fort 
międzypolowy 

pancerny 
WĘGRZCE nr 47a 
z 1887-1896 roku 
odrestaurowany w 

2006 roku, wł. 
Paweł Piątkowski, 
wpisany do rejestru 
zabytków pod nr A-

29M w dniu 
10.07.2006 r.  

lokale 
biurowe 

Biura 
Stan techniczny: 

bardzo dobry 
 ul. Forteczna 5 
dz. nr 461/20 

48.  Węgrzce 

Fort artyleryjski 
ŁYSA GÓRA nr 

47 z baterią i 
ostrogiem 

fortecznym 
z 1874–1880 r., 

przebudowany ok 
1910 roku, wpisany 

do rejestru 
zabytków pod nr A-

29M w dniu 
10.07.2006 r. 

pustostan - 
Stan techniczny: 

dostateczny 
dz. nr 481/25 i 

dz. nr 747 

49.  Węgrzce 
Dom drewniany z 

ok. 1930 r. 
mieszkalna 

zamieszkały/
niezamieszka

ły 

Jeden dom 
podzielony na 

dwa numery. 22 – 
zamieszkały, 20 – 
niezamieszkały. 

Część 
zamieszkała w 
stanie dobrym, 

część 
niezamieszkała – 

złym. 

ul. A 1 nr 
20,22; dz. nr 

356 

50.  Węgrzce 
Dom drewniany z 

ok. 1913? r. 
mieszkalna zamieszkały 

Stan techniczny: 
zły 

ul. A 4 nr 9; 
dz. nr 431 

51.  Węgrzce 
Zespół dworski – 

dwór z ok. 1900 r. 
mieszkalna 

admin. 
mieszkania 

biura 
Stan techniczny: 

bardzo dobry 
ul. A5 nr 9; dz. 

nr 305/158 
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52.  Węgrzce 
Zespół dworski – 

obora z przeł. 
XIX/XX w. 

gospodar-
cza 

produkcja 
rolna 

stan techniczny: 
bardzo dobry 

ul. A5 nr 9; dz. 
nr 305/158 

53.  Węgrzce 

Zespół dworski – 
stodoła 

trzyboiskowa ze 
słupami 

murowanymi z 
cegły z ok 1900 r. 

gospodar-
cza 

produkcja 
rolna 

Stan techniczny: 
dostateczny 

ul. A5 nr 9; dz. 
nr 305/158 

54.  Węgrzce 
Zespół dworski – 
spichlerz z ok. 

1900 r. 

gospodar-
cza 

produkcja 
rolna 

Stan techniczny: 
dostateczny 

ul. A5 nr 9; dz. 
nr 305/158 

55.  Węgrzce 

Zespół dworski – 
park krajobra-
zowy z przeł. 
XIX/XX w. 

zieleń teren zielony 
Stan techniczny: 

dobry 
ul. A5 nr 9; dz. 

nr 305/158 

56.  Zielonki 
Dom murowany z 

końca XIX w. 
mieszkalna zamieszkały 

Stan techniczny: 
dobry 

ul. Wiktorii 
Baranówny 4; 

dz. nr 1229 

57.  Zielonki 
Cegielnia z 1911 r., 
wraz z budynkiem 

dyrektora 
hurtownia handel 

Stan techniczny: 
dostateczny 

ul. Do Cegielni 
2; 

dz. nr 927/25 

58.  Zielonki 

Fort artyleryjski 
ZIELONKI nr 45 
z 2 bateriami z ok. 

1884 r. 
odrestaurowany w 

2000 roku, wpisany 
do rejestru 

zabytków pod nr A-
41M w dniu 
10.02.2006 r. 

strzelnica 
turystyczna, 

sportowa 
Stan techniczny: 

dostateczny 
ul. Do Fortu 8; 
dz. nr 467/31 

59.  Zielonki 

Zespół kościoła 
parafialnego p.w. 

Narodzenia NMP –  
zakrystia z 1524 r., 

prezbiterium z 
1533 r., wpisany do 
rejestru zabytków 

pod nr A-16 

religijna kultowe 
Stan techniczny: 

dobry 

ul. Ks. J. 
Michalika 1; 

dz. nr 583 

60.  Zielonki 

Zespół kościoła 
parafialnego p.w. 

Narodzenia NMP – 
stara plebania z 

1878 r.  

budynek. 
pomocnicz

y 

pustostan od 
IX 2015 r. 

Nieużytkowa
ny 

Stan techniczny: 
bardzo zły 

ul. Ks. J. 
Michalika 1; 

dz. nr 583 
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61.  Zielonki 

Kapliczka 
domkowa 

murowana z 
kamienia z r. 1966, 

z figurą Jezusa 
Frasobliwego 

(odlew betonowy). 

religijna kultowa 
Stan techniczny: 

bardzo dobry. 

Róg ulicy ks. 
Jana Michalika 

i ks. Adama 
Zięby; przy dz. 

nr 583 

62.  Zielonki 

Zespół kościoła 
parafialnego p.w. 

Narodzenia NMP – 
dzwonnica 

piętrowa z cegły z 
I poł. XIX w. 

gospodarcz
a 

magazyn 
Stan techniczny: 

dobry 

Teren kościoła 
parafialnego w 
Zielonkach. Ul. 
Jana Michalika 

1; dz nr. 583 

63.  Zielonki 

Zespół kościoła 
parafialnego p.w. 

Narodzenia NMP – 
stara salka 

katechetyczna 

gospodarcz
a 

magazyn 
Stan techniczny: 

dobry. 

Teren kościoła 
parafialnego w 
Zielonkach. Ul. 
Jana Michalika 

1; dz. nr 583 

64.  Zielonki 

Zespół kościoła 
parafialnego p.w. 

Narodzenia NMP – 
Dzwonnica 

drewniana z lat 
50. XX w. – ołtarz 

polowy. 

religijna 
ołtarz 

polowy 
Stan techniczny: 

dobry 

Teren kościoła 
parafialnego w 
Zielonkach. Ul. 
Jana Michalika 

1; dz. nr 583 

65.  Zielonki 

Zespół kościoła 
parafialnego p.w. 

Narodzenia NMP – 
Kapliczka 

murowana z 
zieloneckiej cegły 
klinkierowej (po 

1945 r.) 

religijna kultowa 
Stan techniczny: 

bardzo dobry 

Teren kościoła 
parafialnego w 
Zielonkach. Ul. 
Jana Michalika 

1; dz. nr 583 

66.  Zielonki 

Zespół kościoła 
parafialnego p.w. 

Narodzenia NMP – 
Kaplice 

różańcowe z l. 40. 
XX w. z 

majolikami 
przedstawiającym

i sceny biblijne 

religijne 

kultowa 
(ołtarze w 
procesji 

różańcowej) 

Stan techniczny: 
dobry 

Teren kościoła 
parafialnego w 
Zielonkach. Ul. 
Jana Michalika 

1; dz. nr 583 
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67.  Zielonki 

Zespół kościoła 
parafialnego p.w. 

Narodzenia NMP – 
Zabytkowy 
fragment 

ogrodzenia z 
furtką z 1900 r. 

Użytkowa 
(separacyjn

a) 

ogrodzenie 
kościoła 

Stan techniczny: 
dobry 

Teren kościoła 
parafialnego w 
Zielonkach. Ul. 
Jana Michalika 

1; dz. nr 583 

68.  Zielonki 

Zespół kościoła 
parafialnego p.w. 

Narodzenia NMP – 
Zabytkowy 
drzewostan 

wpisany do rejestru 
zabytków pod nr A-

16 

Teren 
zielony 

teren zielony 
Stan techniczny: 

dobry 

Teren kościoła 
parafialnego w 
Zielonkach. Ul. 
Jana Michalika 

1; dz. nr 583 

69.  Zielonki 

Kapliczka 
kolumnowa z 

piaskowca z 1636 
r. „Na 

Rozdziałowskim” 

kultowa kultowe 
Stan techniczny: 

bardzo dobry. 

ul Krakowskie 
Przedmieście 3; 

dz. nr 1611/6 

70.  Zielonki 
Młyn 

mechaniczny z ok. 
1928 r. 

Zakład 
produkcyj-

ny 

gospodarcza 
usługowa 

Stan techniczny: 
dobry 

ul. Krakowskie 
Przedmieście 1; 
dz. nr 1612/2, 
1612/4, 1612/5 

71.  Zielonki 
Kapliczka św. 

Jana Nepomucena 
z l. 80-90. XIX w. 

religijna kultowa 

Stan techniczny: 
dobry. Teren 

wokół kapliczki 
zadbany. 

Ul. Krakowskie 
Przedmieście 

49; dz. nr 
1245/2 

72.  Zielonki 
Dom murowany z 

1913 r. 
mieszkalna
/usługowa 

zamieszkały 
Stan techniczny: 

dostateczny 

ul. Krakowskie 
Przedmieście 

144; dz. nr 
702/6 

73.  Zielonki 
Dom murowany z 

ok. 1918 r. 
pustostan 

niezamieszka
ły 

Stan techniczny: 
dobry 

ul. Krakowskie 
Przedmieście 

192; 
dz. nr 663 

74.  Zielonki 
Murowany dom z 

lat 20. XX w. 
mieszkalna zamieszkały 

Stan techniczny: 
dobry 

ul. Paryska 2; 
dz. nr 1205 

75.  Zielonki 
Kapliczka 

murowana z cegły 
słupowa z 1892 r. 

religijna kultowa 
Stan techniczny: 

bardzo dobry. 
ul. Rzyczyska 
2; dz. nr 642/2 
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Nr 
Miejscow

ość 
Obiekt 

zabytkowy 

Obecna 
funkcja 
obiektu 

Rodzaj 
użytkowa

nia 
UWAGI 

Lokalizacja 
adres 

nr działki 

76.  Zielonki 

Kapliczka 
drewniana z 1916 
r. Odrestaurowana 

z el. starej 
konstrukcji i z 

figurą MB 
Różańcowej z 2016 

r. 

kultowa kultowe 
Stan techniczny: 

bardzo dobry 

Zielonki, przy 
ul. Ks. Zięby, 
przy moście; 
dz. nr 1186/1 

77.  Zielonki 
Dom murowany z 

ok. 1930 r. 
pustostan 

niezamieszka
ły od 2005 r. 

Stan techniczny: 
dobry 

ul. Ks. A. 
Zięby 20; dz. 

nr 1250 

 

 

2)  
Obiekty o charakterze zabytkowym, jednak nie wpisane do gminnej ewidencji zabytków (tzw. 
katalog pomocniczy): 
 
44 obiekty: 
  26 chałup drewnianych, 13 murowanych (lub drewniano-murowanych), 2 cmentarze, 
3 kapliczki 
   

Nr 
Miejsco

wość 
Obiekt 

zabytkowy 

Obecna 
funkcja 
obiektu 

Rodzaj 
użytkowan

ia 
UWAGI 

Lokalizacja  
adres 

nr działki 

1. Batowice 
Dom drewniany z 

końca XIX w. 
mieszkalna zamieszkały 

Stan techniczny: 
bardzo dobry 

ul. Karola Wojtyły 
80 (daw. Batowice 

17); dz. nr 59 

2. Batowice 

Drewniane dom i 
stodoła; dom lata 

20-30. XX w. 
Stodoła lata 30. XX 

w. 

mieszkalna/
gospodarcz

a 

niezamieszka
ły 

Stan techniczny: 
dostateczny 

ul. Karola Wojtyły 
84 (daw. Batowice 

29); dz. nr 75 

3. Bibice 
Dom drewniany zb. 

po 1927 r. 
mieszkalny zamieszkały 

Stan techniczny: 
zły 

Kościelna 3; dz. nr 
801 

4. Bibice 
Dom drewniany po 

1927 r. 
mieszkalna zamieszkały 

Stan techniczny: 
bardzo dobry 

ul. Kościelna 7; dz. 
nr 799/1 

5. Bibice 
Dom drewniany z 
dwudziestolecia 

międzywojennego 
pustostan 

magazyn/gos
podarcza 

Stan techniczny: 
dostateczny 

ul. T. Kościuszki 4; 
dz. nr 803 

6. Bibice 
Dom drewniany z 
ok. 1927 r. XX w. 

mieszkalna 

zamieszkały 
(lokatorzy 

opuszczą go 
w 2018 r.) 

Stan techniczny: 
dostateczny. 

ul. Kościuszki 11; 
dz. nr 838/1 

Id: FF2A0333-1C57-40BC-8D60-8F30487C812E. Podpisany Strona 85



 86 

7. Bibice 
Dom drewniany z 

ok. 1927 r. 
pustostan gospodarcze 

Stan techniczny: 
zły 

ul. T. Kościuszki 
25; dz. nr 895/2 

8. Bibice 

Dom murowany z 
cegły z 

dwudziestolecia 
międzywojennego 

pustostan 
niezamieszka

ły od ok. 
1980 r. 

Stan techniczny: 
dostateczny 

ul. T. Kościuszki 
29; dz. nr 896 

9. Bibice 
Dom drewniany z 

ok. 1927 r. 
mieszkalny zamieszkały 

Stan techniczny: 
dobry 

Krótka 3 (daw. 
Bibice 21); dz. nr 

1002/9 

10. Bibice 
Kapliczka 

przydrożna w 
Bibicach. 

religijna kultowy 
Stan techniczny: 

dobry 
Naprzeciwko ul. 

Lipowej 5. 

11. Bibice 
Dom drewniano-

murowany 
powstały po 1919 r. 

Pustostan 
niezamieszka

ły 
Stan techniczny: 

dostateczny 

Zarzecze 15 (daw. 
Bibice 105); dz. nr 

819 
 

12. Bibice 
Dom drewniano-

murowany z lat 30. 
XX w. 

Pustostan 
niezamieszka

ły 
Stan techniczny: 

dostateczny 

Zarzecze 29 (daw. 
Bibice 32); dz. nr 

832/3 

13. Bibice 
Dom drewniany z 

ok. 1927 r. 
mieszkalna zamieszkały 

Stan techniczny: 
zły 

Źródlana 5; dz. nr 
548 

14. Bibice Dom drewniany z 
1923 r. 

Pustostan 
niezamieszka
ły od 2008 r. 

Stan techniczny: 
zły 

Źródlana 12; dz. nr 
380/1 

15. Boleń 
Dom drewniany z 

ok. 1920 r. 
pustostan magazyn 

Stan techniczny: 
dobry 

ul. Fiołkowa 5; dz. 
nr 135 

16. Bosutów 
Dom drewniany z 

pocz. XX w. 
mieszkalny mieszkalny 

Stan techniczny: 
dobry 

ul. Królewska 1 
(daw. Bosutów 39); 

dz. nr 473/4 

17. 
Dziekano

wice 
Dom drewniany z 

1906 (?) r. 
mieszkalna zamieszkały 

Stan techniczny: 
dobry 

Dziekanowice, ul. 
Długa 140 
(dawniej 

Dziekanowice 27); 
dz. nr 44 

18. 
Dziekano

wice 
Dom drewniany z 

ok. 1930 r. 
mieszkalna 

niezamieszka
ły 

Stan techniczny: 
dobry 

ul. Wąska 1 
(Dawniej 

Dziekanowice 2); 
dz. nr 85 

19. 
Dziekano

wice 
Drewniany dom z 

pocz. XX w. 
mieszkalna 

niezamieszka
ły 

Stan techniczny: 
dobry 

ul.Wąska 4 (daw. 
Dziekanowice 
19a); dz. nr 83  

20. 
Dziekano

wice 
Dom drewniany z 
lat 20-30. XX w. 

mieszkalny 
– prawa 

niezamieszka
ły od ok. 

Stan techniczny: 
zły. Obiekt 

ul. Wąska 6; dz. nr 
84 
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strona, lewa 
– stajni 

2007 r. mocno 
zaniedbany i 
opuszczony 

21. Garliczka 
Dom drewniany z 
dwudziestolecia 

międzywojennego 
mieszkalna pustostan 

Stan techniczny: 
zły 

Garliczka, obok 
działki 124/1, obok 

domu nr 1 

22. Korzkiew 
Cmentarz 

parafialny z pocz. 
XIX w.  

cmentarz czynny 

Vide: 
dokumentacja 
projektu „Non 
omnis moriar” 

Korzkiew, dz. nr 
57 

23. Owczary 

Dom drewniany na 
wysokiej 

podmurówce z ok. 
1918 r.  

? pustostan 
Stan techniczny: 

bardzo zły 
ul. Dolina 49; dz. 

nr 16/4 

24. Owczary 
Dom drewniany na 
podmurówce z 1938 

r. 

gospodarcz
e 

magazyn 
Stan techniczny: 

dobry 

ul. Gajowa 59 
(daw. Owczary 

99); dz. nr 442/2 

25. Owczary 
Dom murowany z 

ok. 1917 r. 
mieszkalny zamieszkały 

Stan techniczny: 
dobry 

ul. Gajowa 77 
(daw. Owczary 

32); dz. nr 450/4 

26. Owczary 
Dom drewniany z 

ok. l. 30. XX w. 
mieszkalny zamieszkały 

Stan techniczny: 
b. dobry 

ul. Gajowa 87; dz. 
nr 233/9 

27. Węgrzce 
Dom drewniany z 

ok. 1915 r. 
mieszkalna zamieszkały 

Stan techniczny: 
dobry 

ul. A 1 nr 19; dz nr 
443 

28. Węgrzce 
Dom drewniany z l. 

50. XX w. 
mieszkalna zamieszkały 

Stan techniczny: 
dobry 

ul. A 1 nr 21; dz. nr 
444 

29. Węgrzce 
Dom drewniany z l. 

20. XX w. 
pustostan 

niezamieszka
ły 

Stan techniczny: 
dobry 

ul. A1 nr 30; dz. nr 
352 

30. Węgrzce 
Dom drewniany z l. 

20. XX w. 
pustostan zamieszkały 

Stan techniczny: 
dobry 

A1 nr 32; dz. 351 

31. Węgrzce 
Dom drewniany z 

ok. 1920 r. 
mieszkalny zamieszkały 

Stan techniczny: 
dostateczny 

ul. A 4 nr 5; dz. nr 
429/3 

32. Zielonki 
Dom murowany z l. 

30 XX w. 
mieszkalna zamieszkały 

Stan techniczny: 
bardzo dobry 

Ul. Bankowa 6; dz. 
nr 1356 

33. Zielonki 
Dom murowany z 

lat 20. XX w.  
mieszkalna zamieszkały 

Stan techniczny: 
bardzo dobry. 

Ul. Galicyjska 5; 
dz. nr 1362/1 

34. Zielonki 
Murowany dom z 

ok. 1934 r. 
mieszkalna zamieszkały 

Stan techniczny: 
bardzo dobry. 
Przebudowany 
w latach 1999-

2000 

ul. 
Grochowalskiego 8 

(daw. Zielonki 
133); nr dz. 721/3 

35. Zielonki 
Dom murowany z 

1928 r. 
mieszkalna zamieszkały 

Stan techniczny: 
dobry. 

ul. 
Grochowalskiego 

49; dz. nr 737 

36. Zielonki Zespół kościoła społeczno- salka Stan techniczny: Teren kościoła 
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parafialnego p.w. 
Narodzenia NMP – 
stara wikarówka z 

pocz. XX w. 

edukacyjna katechetyczn
a 

dobry parafialnego w 
Zielonkach. Ul. 

Jana Michalika 1; 
dz. nr 583 

37. Zielonki 

Zespół kościoła 
parafialnego p.w. 

Narodzenia NMP – 
pomnik Jana Pawła 
II dłuta Bronisława 

Chromego 
ufundowany przez 

parafian w 1998 r. z 
tablicą fundacyjną. 

religijna kultowa 
Stan techniczny: 

bardzo dobry. 

Teren kościoła 
parafialnego w 
Zielonkach. Ul. 

Jana Michalika 1; 
dz. nr 583 

38. Zielonki 

Zespół kościoła 
parafialnego p.w. 

Narodzenia NMP – 
Zabytkowy 
fragment 

ogrodzenia z furtką 
z 1900 r. 

Użytkowa 
(separacyjn

a) 

ogrodzenie 
kościoła 

Stan techniczny: 
dobry 

Teren kościoła 
parafialnego w 
Zielonkach. Ul. 

Jana Michalika 1; 
dz. nr 583 

39. Zielonki 

Cmentarz 
parafialny zał. w 

1810 r. Brama 
wjazdowa z 1908 r. 
Granitowy krzyż z 

1932 r. 

religijna cmentarz 

Vide: 
dokumentacja 
projektu „Non 
omnis moriar” 

dz. dz. nr 495/2, 
495/1, 494/2, 

494/1, 493/5, 493/4 

40. Zielonki 
Dom murowany z l. 

30 XX w. 
mieszkalna zamieszkały 

Stan techniczny: 
dobry. 

Ul. Krakowskie 
Przedmieście 49; 

dz. nr 1245/2 

41. Zielonki 
Dom murowany z 

1933 r. 
mieszkalna zamieszkały 

Stan techniczny: 
bardzo dobry. 

ul. Krakowskie 
Przedmieście 196a; 

dz. nr 661/6 

42. Zielonki 
Krzyż przydrożny z 

1957 r. 
religijna kultowa 

Stan techniczny: 
bardzo dobry 

Ul. Na 
Popielówkę; dz. nr 

1083/3 

43. Zielonki 
Murowany dom z 

lat 20. XX w. 
mieszkalna zamieszkały 

Stan techniczny: 
dobry 

ul. Paryska 2; dz. 
nr 1205 

44. Zielonki 
Dom drewniany z 

okresu 
międzywojennego 

mieszkalna pustostan 
Stan techniczny: 

bardzo zły 
ul. Saneczkowa 6; 

dz. nr 1192 

 

 

 

3) Realizacja i finansowanie przez Gminę zadań z zakresu ochrony zabytków – 

przykład tabeli sprawozdawczej 
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L.p. Zadanie – opis 
Koszt 

ogółem 
2018 2019 2020 2021 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

 

 

 

 

Id: FF2A0333-1C57-40BC-8D60-8F30487C812E. Podpisany Strona 89



 90 

Bibliografia lokalna dotycząca zagadnień związanych z historią i dziedzictwem 

kulturowym gminy Zielonki za lata 1999- 2012.  

Autor: Joanna Rosa7. 

 

Metodyka bibliograficzna 

 

Praca niniejsza jest bibliografią lokalną adnotowaną. Swym zasięgiem obejmuje wydawnictwa 

zwarte i artykuły prasowe oraz mapy, które ukazały się w okresie od 1stycznia 1999 do 31 grudnia 

2012 roku. Autor korzystał z katalogów Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki 

Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w 

Krakowie, Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach oraz ze zbiorów 

Biblioteki Publicznej w Zielonkach i Oddziału Informacji Regionalnej Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej w Krakowie, a następnie na ich podstawie sporządzał z autopsji opisy bibliograficzne 

oraz adnotacje. 

 

Selekcja i dobór materiałów Bibliografia obejmuje wydawnictwa zwarte, mapy i wypowiedzi 

prasowe ukazujące się w następujących wydawnictwach ciągłych : „Annales Academiae 

Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica”, „Atest”, „Biuletyn Państwowego Instytutu 

Geologicznego”, „Dziennik Polski”, „Gazeta Gminy Michałowice”, „Gazeta Krakowska”, „Goniec 

Szwedzki”, „Gość Niedzielny”, „Kraków”, „Kronika Miasta i Gminy Skała”, „Kwartalnik 

Architektury i Urbanistyki”, „Lokalności”, „Małopolska : regiony, regionalizmy, małe ojczyzny”, 

„Małopolski Rynek Inwestycyjny”, „Ochrona Zabytków”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Powiat 

Krakowski”, „Prądnik”, „Rzeczpospolita”, „Spotkania z Zabytkami”, „Teki Krakowskie”, „Tomy 

Jurajskie”, „Twórczość Ludowa”, „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki” oraz „Zarządzanie 

Publiczne”, wydane w okresie od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 2012 roku. Przyjęto dla 

bibliografii układ działowy, a w ich obrębie układ alfabetyczny. 

 

 

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 

1. CEGŁA, ELŻBIETA 

Zielonki : Gmina z tradycjami / red. Elżbieta Cegła / „ Gazeta Krakowska”. - 2009, (30 IV). Dod. 

specjalny, s. 1-8. 

                                                 
7 Maszynopis pracy (J. Rosa, Gmina Zielonki. Bibliografia lokalna adnotowana za lata 1999-2012, Kraków 2013) 
dostępny jest w Bibliotece Publicznej w Zielonkach. 
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Prezentacja gminy Zielonki. Zawiera: Zielone przedmieście Krakowa, Młodzi opisują 

przeszłość, Zatrzymać czas, ocalić przeszłość, Szanse dobrze wykorzystane, Zielonki na 

turystycznym szlaku, To warto zobaczyć, Pieszo i rowerem, Rodzinna firma z zasadami, 

Solidne fundamenty to pewność sukcesu, Kameralny komfort, Spełnienie marzeń. 

3. Folklor : polska kultura ludowa = Folklore : Polish folk culture / [wprow. 

Franciszek Ziejka ; wstęp Andrzej Rataj]. - Olszanica : „Bosz”, 2001. - 142, [2] s. : il. kolor. ; 31 

cm. Bibliogr. 

Tekst równol. pol., ang. ISBN 83-87730-36-X 

Zawiera fotografie stroju ludowego z Zielonek i obrazu Katarzyny Gawłowej – malarki 

prymitywistki z Zielonek. 

6. IO 

[Trzynasty]XIII numer rocznika „Małopolska” również o gminie Zielonki / IO // 

„Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2011, nr 5-6, s. 15. 

W kolejnej edycji rocznika „Małopolska” znalazły się artykuły traktujące o gminie Zielonki. 

7. JACKOWSKI, ALEKSANDER 

Polska sztuka ludowa / Aleksander Jackowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - 

296 s.; il. 978-83-01138-95-0 

58 

Bogato ilustrowane kompendium wiedzy o polskiej sztuce ludowej. Informuje o roli i miejscu 

folkloru w życiu dawnej wsi, opisuje przenikanie tradycji do obyczajowości współczesnej. 

9. KOZELA, ROBERT 

Pomnik papieża : jak pracują mistrzowie / Robert Kozela // „Atest”. - 1999, nr 8, s. 28-31. 

Zakład Odlewniczy Stefana Kowalówki w Węgrzcach. 

10. KOŻUCH, BARBARA ; POBIEGŁY, ELŻBIETA 

Stroje krakowskie = Kraków regional costumes / Barbara Kożuch, Elżbieta Pobiegły ; zdj. Jacek 

Kubiena ; Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie. - Kraków : Wydawnictwo 

"M", 2004. - 38, [2] s. : il., mapa ; 20x20 cm. 

Tekst równol. pol., ang. ISBN 83-7221-870-6 

Zawiera fotografie strojów ludowych m.in. mieszkańców Zielonek i Węgrzc. 

 

[...] 

 

III. 4. 3. BUDYNKI I OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

 

524. MKF 

Wmurowanie aktu erekcyjnego w Owczarach / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy 
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Zielonki”. - 2005, nr 3, s. 18, 20. 

Uroczystość poświęcenia placu budowy. 

527. MM 

Fort w Pękowicach został sprzedany / MM // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2003, nr 4, 

s. 19. 

Prywatny inwestor zakupił fort wraz z terenem o powierzchni 4,5 ha. 

529. MM 

Tereny w Węgrzcach wciąż do kupienia / MM // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2003, nr 4, s. 7. 

Agencja Mienia Wojskowego przeznacza na sprzedaż 24 hektary terenu. 

530. MM 

Wyremontowali społecznie / MM // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2003, nr 4, s. 3. 

Odnowienie starego mostu przy ul. Rzyczyska. 

531. MS 

Świetlicówka po remoncie / MS // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2004, nr 4, s. 6. 

Odnowiona placówka w Garlicy Murowanej. 

532. PS 

Wniosek do Agencji Mienia Wojskowego / PS // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2001, nr 4, s .8. 

Starania o przejęcie części infrastruktury likwidowanej jednostki wojskowej w Węgrzcach. 

 

[...] 

 

III. 7. STOWARZYSZENIA, ORGANIZACJE 

III. 7. 2. KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH 

716. CIRYT, BARBARA 

Koło po czterdziestce : gospodynie całe lata piekły, gotowały, wiły wieńce i śpiewały / 

Barbara Ciryt // „Gazeta Krakowska”. - 2007, nr 13 (16 I), s. 15. 

Jubileusz 40 lat istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Węgrzcach. 

717. (EKT) 

Jaskółcze gniazda i dorodne kłosy : Węgrzce / tekst i fot. (EKT) // „Dziennik Polski”. - 2007, nr 17 

(20 I), dod. Tygodnik Powiatu Krakowskiego, nr 3, s. 3. 

Jubileusz 40 lat istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Węgrzcach. 

133 

718. IO 

Ordery i kwiaty dla gospodyń z Bibic / IO // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2011, nr 1-2, 
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s. 19. 

Jubileusz 30-lecia Koła Gospodyń Wiejskich z Bibic. 

719. IO 

[Trzydzieści]30 lat sąsiedzkich spotkań w Batowicach / IO // „Wiadomości Lokalne 

Gminy Zielonki”. - 2010, nr 1, s. 14. 

Jubileusz 30-lecia powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Batowicach. 

720. KT 

Minęło 25 lat KGW w Batowicach…/ KT // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2004, nr 5, s. 

9. 

Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Batowicach. 

721. MKF 

[Czterdziestolecie] 40-lecie KGW w Węgrzcach / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2007, nr 1, s. 11. 

Uroczystości jubileuszowe Koła Gospodyń Wiejskich. 

722. MKF 

[Dwadzieścia] 20 lat minęło…/ MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2000, nr 7, s. 15. 

Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Bibicach. 

723. MKF 

Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich z Owczar / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2011, nr 1, s. 18. 

Koło Gospodyń Wiejskich z Owczar świętowało jubileusz 5-lecia działalności. 

725. MKF 

Panie z Bibic do tańca, różańca i pracy / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2005, nr 5, s. 15-16. 

25-lecie istnienia Koła gospodyń Wiejskich w Bibicach. 

726. MKF 

[Pięćdziesiąt] 50 lat KGW w Przybysławicach / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2006, nr 5, s. 20. 

Jubileusz półwiecza istnienia Koła Gospodyń Wiejskich. 

 

[...] 

 

IV. LUDNOŚĆ 

IV. 1. OSOBOWOŚCI GMINY 

IV. 1. 1. HALINA BANAŚ 

893. BODEK, JUSTYNA 
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O marzeniu zrealizowanym po latach / Justyna Bodek // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2007, nr 5, s. 16. 

Sylwetka Haliny Banaś, malarki z Bibic. 

894. MKF 

Wystawa obrazów Haliny Banaś / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2011, nr 3, s. 

31. 

Wystawa prac Haliny Banaś w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach. 

IV. 1. 2. HENRYK BANAŚ 

895. AW 

Dzieło życia Henryka Banasia / AW // „Dziennik Polski”. - 1999, nr 116 (19 V), s.18 

Dotyczy miejscowego badacza historii i kultury wsi Bibice, założyciela Izby Regionalnej – 

pierwszego wiejskiego muzeum w Polsce. 

896. BAŁDA, WALDEMAR 

Pięknie Pan to zrobił / Waldemar Bałda // „Dziennik Polski”. - 2007, nr 216 (15 IX), dod. Tygodnik 

Powiatu Krakowskiego, nr 37, s. 2. 

Artykuł poświęcony Henrykowi Banasiowi, autorowi „Wesela krakowskiego z Bibic”. 

897. (MAS) ; SATAŁA, MARIAN 

Zielonki / (mas) ; fot. Marian Satała // „Gazeta Krakowska”. -1999, nr 48 (26 II), dod. Echo 

Krakowa. s. 3. 

Notka o Henryku Banasiu, organizatorze Izby Regionalnej w Bibicach. 

898. MK 

Henryk Banaś / MK // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 1999, nr 2, s. 11. 

Sylwetka mieszkańca Bibic, nagrodzonego za wieloletnią pracę nad kultywowaniem tradycji 

ludowej. 

899. MS 

To już 40 lat…/ MS // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2004, nr 2, s. 12. 

Jubileusz Henryka Banasia. 

900. SKROBISZEWSKA, EWA 

O Henryku Banasiu z podkrakowskich Bibic / Ewa Skrobiszewska // „Małopolska : regiony, 

regionalizmy, małe ojczyzny”. [T.] 9 / [red. Edward Chudziński (red. nacz.) et al.]. - Kraków : 

Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 2007, 

s. 165-170. ISSN 1641-1105 

Artykuł poświęcony Henrykowi Banasiowi z Bibic. 

901. ZIELIŃSKI, MARIUSZ 

Henryk Banaś - kronikarz i kustosz Izby Regionalnej w Bibicach / Mariusz Zieliński // 

„Lokalności”. - 2011, nr 1-2, s. 16-18. 
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Sylwetka Henryka Banasia, założyciela Izby Regionalnej w Bibicach. 

IV. 1. 3. ZOFIA DASZKIEWICZ 

902. DASZKIEWICZ, ZOFIA 

Dotykanie ciszy / Zofia Daszkiewicz. - Kraków : [nakł. aut.], 2000. - 104 s. 

Tomik wierszy poetki z Węgrzc. 

903. DASZKIEWICZ, ZOFIA 

Między uśmiechem, a łzą / Zofia Daszkiewicz. - Kraków : [nakł. aut.], 2000. - 96 s. ISBN 83-

907553-8-6 

Tomik wierszy poetki z Węgrzc. 

904. DASZKIEWICZ, ZOFIA 

Piękna jesteś, Mario / Zofia Daszkiewicz ; [grafika Dorota Dużyk-Wypich]. - Kraków : [b.w.], 

2004. - 124 s. 

Tomik wierszy poetki z Węgrzc. 

905. DASZKIEWICZ, ZOFIA 

Samotna róża / Zofia Daszkiewicz ; [grafika Dorota Dużyk-Wypich]. - Kraków : [b. w.], 2001. - 

107 s. 

ISBN 83-907553-8-6 

Tomik wierszy poetki z Węgrzc. 

906. DASZKIEWICZ, ZOFIA 

Szukam człowieka / Zofia Daszkiewicz. - Wyd. 2 zm. - Kraków : [nakł. aut.], 2009. - 68 s. 

Tomik wierszy poetki z Węgrzc. 

153 

907. DASZKIEWICZ, ZOFIA 

Ucz się miłości / Zofia Daszkiewicz. - Kraków : Wydaw. i Drukarnia "Drukrol", 2003. - 115 s. 

Tomik wierszy poetki z Węgrzc. 

908. GZ 

Poezja przy świecach / GZ // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2002, nr 4, s. 14. 

Wieczór z poezją Zofii Daszkiewicz w bibliotece w Węgrzcach. 

909. (JOK) ; KOSTRZ, JOANNA 

Węgrzce. W Bibliotece... / (JOK) ; fot. Joanna Kostrz // „Gazeta Krakowska”. - 2003, nr 

281 (3 XII), dod. Gazeta Wokół Krakowa, s. III. 

Spotkanie z poetką Zofią Daszkiewicz w Bibliotece Publicznej w Węgrzcach. 

910. MM 

Ucz się miłości / MM // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2003, nr 6, s. 11. 

Wieczór poetycki Zofii Daszkiewicz w Bibliotece Publicznej w Węgrzcach. 

911. (SUB) 

Id: FF2A0333-1C57-40BC-8D60-8F30487C812E. Podpisany Strona 95



 96 

Jesienne pochylenie nad przemijaniem / (SUB) // „Dziennik Polski”. - 2010, nr 277 (27 XI), dod. 

Tygodnik Powiatu Krakowskiego, s. B 12. 

Wieczór z poezją Zofii Daszkiewicz w bibliotece Publicznej w Węgrzcach. 

912. ZAJĄC, GRAŻYNA ; GZ 

Powołanie po latach / Grażyna Zając ; fot. GZ // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2002, nr 4, s. 14. 

Sylwetka Zofii Daszkiewicz, poetki z Węgrzc. 

IV. 1. 4. KATARZYNA GAWŁOWA 

913. CIRYT, BARBARA 

Naiwna malarka i jej marchew / Barbara Ciryt // „Dziennik Polski”. - 2012, nr 252 (27 X), dod. 

Tygodnik Powiatu Krakowskiego, s. B 1. 

Sylwetka Katarzyna Gawłowej, nieżyjącej malarki naiwnej z Zielonek. 

914. KMITA-FUGIEL, MAŁGORZATA 

Wszyscy święci Gawłowej / Małgorzata Kmita-Fugiel // „Lokalności”. - 2011, nr 1-2, s. 14-15. 

Dot. Katarzyny Gawłowej, malarki naiwnej z Zielonek i jej twórczości. 

915. KMITA-FUGIEL, MAŁGORZATA 

Życie ziemskie i niebieskie Gawłowej / Małgorzata Kmita-Fugiel // „Wiadomości 

Lokalne Gminy Zielonki”. - 2010, nr 4, s. 15, 16. 

Wspomnienie o Katarzynie Gawłowej, malarce prymitywistce z Zielonek. 

916. MKF 

Obrazy Katarzyny Gawłowej w Zielonkach / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2011, nr 5-6, s. 28-29. 

154 

Centrum Kultury Promocji i Rekreacji zakupiło obrazy malarki prymitywistki Katarzyny 

Gawłowej. 

917. MKF 

Wystawa obrazów Katarzyny Gawłowej w Zielonkach / MKF // „Wiadomości Lokalne 

Gminy Zielonki”. - 2010, nr 5, s. 16. 

Prace malarki z Zielonek wystawione w budynku CIS. 

918. (SUB) 

Katarzyny Gawłowej wielki powrót do rodzinnych Zielonek / (SUB) // „Dziennik 

Polski”. - 2010, nr 219 (18 IX), dod. Tygodnik Powiatu Krakowskiego, s. B2. 

Wystawa prac Katarzyny Gawłowej w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach. 

919. SUBIK, PIOTR 

Naiwna Gawłowa z Zielonek / Piotr Subik // „Dziennik Polski”. - 2010, nr 225 (25 IX), 

dod. Pejzaż rodzinny, s. C3. 
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Informacja o wystawie malarki-prymitywistki w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach. 

920. ZUBEK, ZUZANNA 

Gawłowa jakiej nie znamy / Zuzanna Zubek // „Twórczość Ludowa”. - R. 24, nr 3/4 (2009), s. 60-

61. 

Wystawa prac Katarzyna Gawłowej w Galerii - Ośrodka Praktyk Teatralnych "Gardzienice". 

IV. 1. 5. WŁADYSŁAW GWIZDAŁA 

921. GŁUSZEK, MARTA 

Historyk rodzinnej wsi / Marta Głuszek // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2003, nr 1, s. 

17. 

Sylwetka rodowitego zieleńczanina Władysława Gwizdały, autora rękopisu „Nad Białuchą”. 

922. MKF ; IO 

Pożegnanie zieleńczanina / MKF, IO // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2009, nr 2, s. 11. 

Wspomnienie o Władysławie Gwizdale, prawniku, społeczniku, partyzancie BCH, autorze 

publikacji poświęconej wsi Zielonki zatytułowanej „Nad Białuchą”. 

 

[...] 

 

IV. 5. WSPOMNIENIA 

957. BANAŚ, HENRYK 

Gdzie się Stasiu wybrałeś? / Henryk Banaś // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2008, nr 1, 

s. 12. 

Ostatnie pożegnanie Stanisława Siwka, działacza społecznego z Trojanowic. 

958. BANAŚ, HENRYK 

Pacierz cię uratował…/ Henryk Banaś // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2009, nr 2, s. 

19. 

Wspomnienia Henryka Banasia z czasów II wojny światowej. 

959. BANAŚ, HENRYK 

To był cudowny dzień…/ Henryk Banaś // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2005, nr 4, s. 

17. 

Wspomnienie wizyty kardynała Karola Wojtyły w Bibicach. 

960. BANAŚ, HENRYK 

Uczyła folkloru / Henryk Banaś // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2000, nr 1, s. 13. 

Wspomnienie osoby Katarzyny z Deptów Banaś-Bełdysowej, lokalnej artystki z Bibic. 

961. (EKT) 

Jego trud nie pójdzie w zapomnienie : pożegnanie Stanisława Siwka / (EKT) // 

„Dziennik Polski”. - 2008, nr 17 (21 I), dod. Kronika Krakowska, s. 4. 
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Wspomnienie o zmarłym działaczu społecznym z Trojanowic. 

962. GWIZDAŁA, TADEUSZ 

Jest sumieniem narodu / Tadeusz Gwizdała // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2003, nr 4, 

s. 17. 

159 

Ponowne nadanie Szkole Podstawowej w Morawczynie imienia Wiktorii Baranówny, 

bohaterskiej nauczycielki z Zielonek. 

 

[...] 

 

977. WYŻGA, MATEUSZ 

Zapomniany bohater: szkic z przeszłości Węgrzc / Mateusz Wyżga // „Wiadomości 

Lokalne Gminy Zielonki”. - 2007, nr 2, s. 9. 

Wspomnienie o ks. Józefie Olechowskim, biskupie sufraganie krakowskim. 

978. ZAJĄC, GRAŻYNA 

Malarka kwiatów / Grażyna Zając // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2002, nr 5, s. 14. 

Wspomnienie o Marii Kotulskiej, twórczyni ludowej z Bibic. 

V. HISTORIA 

V. 1. HISTORIA MIEJSCOWOŚCI GMINY 

979. BANAŚ, HENRYK 

Było to w Bibicach – wypadek lotniczy / Henryk Banaś // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2006, nr 5, s. 9. 

Historia zdarzenia z 1938 roku. 

980. BANAŚ, HENRYK 

Historia Bibic – krótki opis cz. I / Henryk Banaś // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2006, nr 4, s.16. 

Początki istnienia najstarszej wsi w gminie Zielonki. 

161 

981. BANAŚ, HENRYK 

Historia Bibic – krótki opis cz. II / Henryk Banaś // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2007, nr 1, s. 16. 

Dzieje najstarszej w gminie wsi. 

982. BANAŚ, HENRYK 

Przywilej lokacyjny dla Bibic / Henryk Banaś // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2008, nr 2-3, s. 18. 

720. rocznica przyznania wsi Bibice tzw. Przywileju lokacyjnego przez księcia krakowskiego 
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Leszka Czarnego. 

983. BANAŚ, HENRYK 

Sołtys z Bibic na wawelu / Henryk Banaś // "Dziennik Polski". - 2007, nr 175 (28 VII), dod. 

Tygodnik Powiatu Krakowskiego, nr 30, s. 3. 

Wspomnienia o najstarszych dziejach wsi. 

984. Bibice, Garlica Murowana, Pękowice, Trojanowice, Zielonki : miejscowości 

dzisiejszej gminy Zielonki : według map katastru galicyjskiego 1848 r. / oprac. map do reprod., 

projekt graf. Wydawnictwo COMPASS. - Kraków : Wydawnictwo Compass, [ca 2009]. - 5 map na 

1 ark. : na obu stronach ark. kolor. ; na ark. 98x68 cm, złoż. 23x17 cm. 

Mapy przedstawiające gminę Zielonki w XIX wieku. 

985. CEGŁA, ELŻBIETA 

Zielonki : 750 lat parafii i miejscowości / red. Elżbieta Cegła // „Gazeta Krakowska”. - 2010, nr 200 

(27 VIII), dod. Zielonki, s. 1-8, il. 

Prezentacja Zielonek współczesnych oraz historii tej miejscowości. 

986. CHRZANOWSKA, JADWIGA ; MIŁOŚ WANDA 

Dawno temu w Bibicach / Jadwiga Chrzanowska, Wanda Miłoś // „Wiadomości 

Lokalne Gminy Zielonki”. - 2005, nr 2, s. 13. 

Sesja naukowa przygotowana przez gimnazjalistów na temat historii wsi Bibice. 

987. CYBULA, EWELINA 

Żydówka w Zielonkach / Ewelina Cybula // „Lokalności”. - 2012, nr 1, s. 24-27. 

Historia Janiny Bauman, ukrywanej przez rodzinę w Zielonkach w czasach okupacji 

hitlerowskiej. 

988. IO 

Poczytajmy o Bibicach / IO // "Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki". - 2008, nr 4, s. 17. 

Wydanie folderu zat. „Bibice ciekawa wieś…”. 

989. KUBALA, NORBERT 

Zapomniana historia Bosutowa? / Norbert Kubala // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 

1999, nr 2, s. 2. 

Historia obozu powstańców kościuszkowskich w Bosutowie. 

990. SUBIK, PIOTR 

W starym kinie "Krakowianka" / Piotr Subik // Dziennik Polski. - 2008, nr 110 (10 V), dod. 

Tygodnik Powiatu Krakowskiego, nr 18, s. 1, 4. 

162 

Historia kina "Krakowianka" w Zielonkach. 

991. WYŻGA, MATEUSZ 

Powstanie naszej gminy / Mateusz Wyżga // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2006, nr 1, 
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s. 14. 

Historia utworzenia gminy Zielonki w obecnym kształcie. 

992. WYŻGA, MATEUSZ 

W tej pięknej ziemi : Gmina Zielonki od średniowiecza do czasów współczesnych / 

Mateusz Wyżga. - Zielonki : Urząd Gminy Zielonki ; Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2009. - 279 

s. : il. kolor. ; 29 cm + mapy. ISBN 978-83-92624-87-5 

Monografia gminy Zielonki. 

993. WYŻGA, MATEUSZ 

Zarys przeszłości Dziekanowic / Mateusz Wyżga // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2006, nr 3, s.16. 

Historia podkrakowskiej wsi wchodzącej w skład gminy Zielonki. 

994. WYŻGA, MATEUSZ 

Zarys przeszłości wsi Zielonki / Mateusz Wyżga // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2006, nr 2, s.14-15. 

Dzieje miejscowości na przestrzeni wieków. 

995. WYŻGA, MATEUSZ 

Zielonki : historia wsi królewskiej / Mateusz Wyżga // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2010, nr 4, s. 4-6. 

Najciekawsze fakty z historii Zielonek opowiedziane przez autora monografii „W tej pięknej 

ziemi. Gmina Zielonki od średniowiecza do współczesności”. 

997. ZIÓŁKOWSKI, PIOTR 

Stratygrafia i zróżnicowanie facjalne górnej jury wschodniej części Wyżyny 

Krakowskiej / Piotr Ziółkowski // "Tomy Jurajskie". - T. 4 (2007), s. 25-38. 

Korzkiew w okresie jury. 

V. 2. FORTY 

998. AM 

Zabytkowe fortyfikacje zburzone / AM // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2011, nr 5-6, s. 

38. 

Rozburzono baterię artyleryjską z 1904 roku znajdującą się w zespole Fortu Pancernego nr 47a 

„Węgrzce”. 

163 

999. HAJOK, DAWID 

Udany, stylowy hełm fortu w Węgrzcach / Dawid Hajok // „Gazeta Wyborcza”. - 2011, nr 18 (24 I), 

dod. Kraków, s. 4, il. 

Rewitalizacja fortyfikacje Twierdzy Kraków. 

1000. IO 
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Artyleryjskie manewry / IO // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2009, nr 1, s. 7. 

Uroczysta Celebracja Ognia Artyleryjskiego na wale fortu Zielonki - Marszowiec na pamiątkę 

obrony Krakowa przed armią carską. 

1001. MAJEREK, MARCIN 

Święto lotników przed hotelem „Twierdza” / Marcin Majerek // "Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki". - 2003, nr 5, s. 10. 

Obchody 100–lecia światowego lotnictwa i 85–lecia lotnictwa polskiego. 

1002. MKF 

Blask fortu 47a / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2006, nr 1, s.12-13. 

Zakończenie remontu zabytkowego obiektu. 

1003. (PS) 

Stalagmity w forcie / (PS) // "Dziennik Polski". - 2008, nr 46 (23 II), dod. Tygodnik Powiatu 

Krakowskiego, nr 8, s. 3. 

Historia Fortu 47 a "Węgrzce", jednego z elementów Twierdzy Kraków. 

1004. RĄPALSKI, PIOTR ; AGACIAK, ANNA 

2011: padły bunkry Twierdzy Kraków / Piotr Rąpalski, Anna Agaciak // „Gazeta 

Krakowska”. - 2011, nr 225 (27 IX), s. 1, 7. 

Zniszczenie zabytkowych bunkrów fortu nr 47a w Węgrzcach. 

1005. STACHNIK, PAWEŁ 

Rosjanie znów odparci, czyli skuteczna obrona Krakowa / Paweł Stachnik // "Dziennik Polski". - 

2008, nr 291 (13 XII), dod. Tygodnik Powiatu Krakowskiego, s. 4. 

Inscenizacja z udziałem Tradycyjnego Oddziału C.K. Regimentu Artylerii Fortecznej No.2 

barona Edwarda von Beschi w Twierdzy Kraków. 

1006. ŚWIĘCH, GRZEGORZ ; KADŁUCZKA, LESZEK ; HAJOK, DAWID 

Adres: Węgrzce, Fort 47a / Grzegorz Święch, Leszek Kadłuczka ; rozm. przepr. Dawid 

Hajok // „Gazeta Wyborcza”. - 2011, nr 240 (14 X), dod. Kraków, s. 10. 

Rozmowę z Grzegorzem Święchem, przedstawicielem inwestora, spółki Lavelio i Leszkiem 

Kadłuczką, administratorem fortu, przeprowadził Dawid Hajok. 

V. 3. ZAMEK W KORZKWI 

1007. BRZEGOWSKA, MONIKA 

Korzkiew: blisko, pięknie, ekskluzywnie / Monika Brzegowska // „Kraków”. - 2006, nr 12, s. 109-

110. 

Artykuł w miesięczniku społeczno-kulturalnym o zamku w Korzkwi i jego właścicielu Jerzym 

Donimirskim. 
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1008. DAR 
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Rycerze w Korzkwi / tekst i fot. DAR // "Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki". - 2001, nr 3, s. 19. 

I Turniej Rycerski u stóp XIV-wiecznego zamku. 

1009. (DMA) 

Zamek...pięknie odnowiony : na korzkiewskim wzgórzu / (DMA) ; fot. Marek 

Długopolski // „Dziennik Polski”. - 2006, nr 158 (8 VII), s. 8, il. 

Renowacja i restauracja zamku w Korzkwi. 

1010. KAJZER, LESZEK ; KOŁODZIEJSKI, STANISŁAW ; SALM, JAN 

Leksykon zamków w Polsce / Leszek Kajzer, Stanisław Kołodziejski, Jan Salm ; red. nauk. Leszek 

Kajzer. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : „Arkady”, 2004. - 591, [1] s.: faks., il., pl., rys. ; 31 cm. ISBN 

83-213-4158-6 

Album przedstawiający historię zamków polskich, informacje dotyczące opisu zabytku i jego 

dziejów, a także dane dotyczące jego kształtu w poszczególnych fazach użytkowania. 

1011. LELEK, ROMUALDA 

Ceramika z zamku w Korzkwi (XVI-XVII w.) / Romualda Lelek. - Kraków : „Księgarnia 

Akademicka”, 2004. - 99, [3] s., [1] k. tabl. złoż. luz.: il., pl., tab., wykr. ; 24 cm. Streszcz. niem. 

ISBN 83-7188-710-8 

Studium poświęcone późnośredniowiecznym i nowożytnym naczyniom glinianym wydobytym 

na zamku w Korzkwi w czasie badań archeologicznych. 

1012. MG 

Spojrzenie w przeszłość / MG // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2002 nr 4, s. 15. 

Jubileusz 650- lecia zamku w Korzkwi. 

1013. MKF 

Hotel w korzkiewskim zamku / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2004, nr 5, s.12-

13. 

Otwarcie hotelu w odrestaurowanym zamku. 

1014. NIEWALDA, WALDEMAR 

Średniowieczny zamek w Korzkwi w świetle ostatnich badań architektonicznohistorycznych / 

Waldemar Niewalda // „Teki Krakowskie”. Z. 2 . - 1995, s. 101-112. 

Zamek w Korzkwi. 

1015. PARMA, CHRISTIAN ; GĘBUŚ, TOMASZ 

Szlakiem warowni jurajskich / [zdjęcia] Christian Parma, Tomasz Gębuś ; [tekst Janusz 

Radziejowski ; przekł. ang. Elżbieta Kowalewska, fr. Anita Chiron-Mrozowska, niem. 

Eckehard Kęsicki]. - Warszawa : "Parma Press", 1999. - 49, [2] s. : il. kolor. ; 20 x 21 cm. 

Tekst równol. ang., fr., niem., pol. ISBN 83-85743-04-9 

Album fotograficzny zamków jury. 
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1016. PLESZYNIAK, JERZY 

Zamki jury i ich okolice / Jerzy Pleszyniak. - Katowice : Wydawnictwo Alatus, 2007. - 119, [1] s. : 

il. kolor., mapy, pl., rys. ; 23 cm. ISBN 978-83-60503-03-4 

Tematem przewodnika jest historia i współczesność siedemnastu zamków jury. 

1017. (PS) 

Dwór obok zamku : Korzkiew : czy powstanie tam park kulturowy? / (PS) // Dziennik Polski. - 

2007, nr 53 (3 III), dod. Tygodnik Powiatu Krakowskiego, nr 9, s. 1, 3. 

Plany zmiany otoczenia zamku w Korzkwi. 

1018. SZCZANIECKI, PAWEŁ 

Zamek w Korzkwi i jego właściciele : dziesięć opowieści / o. Paweł Szczaniecki . - 

Kraków : Donimirski Pałac Pugetów, 2004. - 154, [1] s. : il., mapa, pl. ; 16x15 cm. ISBN 83-

915082-1-8 

Opowieści o dawnych właścicielach zamku. 

1019. SZLEZYNGRR, PIOTR S. 

Zamek w Korzkwi : badania historyczne i ikonograficzne, projekt, etapy odbudowy / 

Piotr S. Szlezynger // „Ochrona Zabytków”. - 2003, nr 3-4, s. 5-24. 

Ochrona i konserwacja zamku w Korzkwi. 

1020. SZLEZYNGER, PIOTR STANISŁAW 

Zamek w Korzkwi i jego otoczenie : problemy odbudowy i zagospodarowania / Piotr 

Stanisław Szlezynger. - Kraków : Wydawnictwo „Proksenia”, 2005. - 106, [6] s.: il., mapy, pl., rys. ; 

24 cm. Streszcz. ang. - Bibliogr. s. 103-104. ISBN 83-921418-1-4 

Publikacja prezentująca sposoby postępowania przy odbudowie zamku i dworu oraz 

rewaloryzacji parku. 

1021. ZAJĄC, GRAŻYNA 

Spotkanie pod zamkiem / Grażyna Zając // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2002, nr 5, s. 

15. 

Uroczystości z okazji 650-lecia zamku w Korzkwi. 

V. 4. OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA 

1022. GŁUSZEK, MARTA 

Ocalić od zapomnienia / Marta Głuszek // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2003, nr 2, s. 

17. 

Historia patronów ulic w Zielonkach. 

1023. GRYCZYŃSKI, ADAM 

Czas zatrzymany 2 : wybór tekstów oraz fotografie z terenów Nowej Huty i okolic. T. 1 / 

red. Adam Gryczyński. - Kraków : Nowohuckie Centrum Kultury, 2008. - 400 s. : il. ; 30 cm. ISBN 

978-83-88832-56-7 
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Opracowanie zawierające archiwalia – głównie fotografie i wspomnienia pochodzące od 

rdzennych mieszkańców podkrakowskich wsi. 

Przewodnik po pięciu zieloneckich ulicach / IO // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2010, nr 4, s. 11. 

Historie patronów pięciu ulic w Zielonkach. 

1027. IO 

Szlak Wielkiej Wojny – czy również przez Zielonki? / IO // „Wiadomości Lokalne 

Gminy Zielonki”. - 2010, nr 4, s. 10. 

Muzeum Lotnictwa w Krakowie gospodarzem samochodowego turystycznego Szlaku Frontu 

Wschodniego I Wojny Światowej z myślą o setnej rocznicy rozpoczęcia konfliktu. 

1028. Jura Ojcowska w pradziejach i w początkach państwa polskiego : praca 

zbiorowa / pod red. Jacka Lecha i Józefa Partyki ; Ojcowski Park Narodowy. Muzeum im. prof. 

Władysława Szafera. - Ojców : Ojcowski Park Narodowy, 2006. - 818, [2] s., 

[20] s. tabl. złoż., [22] s. tabl. (w tym kolor.) : il. ; 25 cm. ISSN 0867-0196 

Bogato ilustrowana: rysunki, mapki, czarno-białe i kolorowe zdjęcia, praca zbiorowa o Jurze 

Krakowsko-Częstochowskiej w aspekcie archeologicznym. 

1029. MKF 

Historia bez białych plam / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2008, nr 2-3, s. 22. 

Spotkanie młodzieży gimnazjalnej z Zielonek z Władysławem Zawiślakiem, harcerzem Szarych 

Szeregów i żołnierzem AK. 

1030. MKF 

Ocalić od zapomnienia Katyń / MKF // "Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki". - 2009, nr 5, s. 18. 

W przeddzień Święta Niepodległości na terenie Zespołu Szkół w Bibicach odsłonięto tablicę 

pamiątkową poświęconą porucznikowi Franciszkowi Etrychowi, który został rozstrzelany  

w Katyniu. 

1031. MM 

Cmentarze w naszej gminie / MM // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2003, nr 5, s. 9. 

Krótka historia czterech cmentarzy w gminie Zielonki. 

1032. MS 

Z kart historii gminnej oświaty / MS // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2004, nr 3, s. 6-9. 

Kalendarium zmian w infrastrukturze szkolnej i przedszkolnej na przestrzeni 15 lat. 

1033. MS 

Zapomniany pomnik / MS // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2004, nr 2, s.16. 

Pamiątka po wojskach Tadeusza Kościuszki w Bosutowie. 

1034. OPAŁKA, IWONA ; KMITA-FUGIEL, MAŁGORZATA 

Na przekór zawieruchom historii : historia rodziny Ślizowskich / Iwona Opałka, M. Kmita-Fugiel // 
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„Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2009, nr 5, s. 14-15. 

Wspomnienia o rodzinie Ślizowskich, ostatnich właścicielach Marszowca. 

1035. PIŁAT, BOŻENA ; KOWALCZYK, WOJCIECH 

Powiat krakowski : ślady przeszłości / tekst Bożena Piłat ; grafika Wojtek Kowalczyk. - Kraków : 

Starostwo Powiatowe : Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2010, 40 s. : 

il. ; 28 cm. ISBN 978-83-7490-330-1 

Ilustrowane wydawnictwo poświęcone obiektom architektonicznym powiatu. 

1036. (PS) 

Album przemówił : Bibice / (PS) // „Dziennik Polski”. - 2007, nr 100 (28 IV), dod. Tygodnik 

Powiatu Krakowskiego, nr 17, s. 1, 3. 

Wystawa starych fotografii ze zbiorów mieszkańców wsi Bibice. 

1037. SKOTNICKA, GRAŻYNA 

Tajemnica usypana ludzką ręką / Grażyna Skotnicka // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 1999, nr 1, s. 16. 

Historia kopca na granicy Bosutowa i Dziekanowic. 

1038. (SUB) 

Most czarcich mocy: Zielonki / (SUB) // „Dziennik Polski”. - 2003, nr 160 (11 VII), dod. Kronika 

Krakowska, s. V. 

Historia Czerwonego Mostu w Zielonkach. 

1039. (SUB) 

Zapach starych fotografii / (SUB) // „Dziennik Polski”. - 2008, nr 87 (12 IV), dod. Tygodnik 

Powiatu Krakowskiego, nr 15, s. 1-2. 

Akcja zbierania starych fotografii wśród mieszkańców Zielonek. 

1040. WILK, PAULINA JANINA ; JAMSKA, AGNIESZKA ANNA 

Wyczuwać potrzeby środowiska / Paulina Janina Wilk, Agnieszka Anna Jamska // 

„Lokalności”. - 2011, nr 4, s. 11-15. 

Historia domu Sióstr Duszy Chrystusowej w Zielonkach przed II wojną światową. Fragment 

pracy licencjackiej siostry Pauliny Wilk i wypisy z Kroniki prowadzonej przez siostrę 

Agnieszkę Jamską. 

1041. WOŁEK, MONIKA 

Dotknąć historii / Monika Wołek // „Lokalności”. - 2011, nr 1-2, s. 29-31. 

Izby regionalne zlokalizowane w szkołach: w Igołomi, Wawrzeńczycach, Kobylanach, 

Czułowie oraz Izba Regionalna w Bibicach. 

1042. ZIELIŃSKI, MARIUSZ 

Społeczność wsi Zielonki : gdy wielki Kraków już puka do naszych drzwi / Mariusz 

Zieliński // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2010, nr 4, s. 17-18. 
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Zmiany wizerunku miejscowości na przestrzeni lat. 

1043. ZIELIŃSKI, MARIUSZ 

Zapiski z kroniki Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana z Krakowa 

(Prądnik Biały) filia domu w Zielonkach z okresu okupacji niemieckiej w Zielonkach / 

oprac. Mariusz Zieliński // „Lokalności”. - 2011, nr 3, s. 9-11. 

Historia domu Sióstr Duszy Chrystusowej w Zielonkach w okresie II wojny światowej. 

1044. Ziemia podkrakowska : moja mała ojczyzna / pod red. Roberta Lisowskiego ; [aut.] Elżbieta 

Bator [et al.]. - Krzeszowice : Fundacja Inicjatyw Lokalnych  

i Oświatowych, 2006, s.179, il. ISBN 978-73-923618-1-7 

Książka prezentująca podkrakowskie gminy. 

VI. RELIGIA 

VI. 1. PARAFIE, KOŚCIOŁY, KAPLICE 

1045. BANAŚ, HENRYK ; MKF 

[Dwudziestopięciolecie] 25-lecie parafii w Bibicach i Węgrzcach / Henryk Banaś, 

MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2007, nr 4, s. 13-14. 

Uroczystości z okazji jubileuszy powstania dwóch nowych parafii w gminie Zielonki. 

1046. BANAŚ, HENRYK ; SPIECHOWICZ-JĘDRYS, AGNIESZKA M. 

Bibice : Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy / [tekst: Henryk Banaś, Agnieszka M. 

Spiechowicz-Jędrys]. - Kraków : Wydawnictwo Ścieżki Wiary, 2010. - 35, [1] s. : il. kolor. ; 19x11 

cm. 

(Szlakami Polskich Tradycji Chrześcijańskich.) (Przewodnik Pielgrzyma.) ISBN 978-83-60658-54-

3 

Prezentacja parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bibicach. 

1047. (I. O.) 

Ofiarni i życzliwi : Zielonki pw. Narodzenia NMP / Ks. (I. O.) // „Gość Niedzielny”. - 2003, nr 19, s. 

28, il. (Panorama Parafii.) 

Artykuł z cyklu Panorama parafii przedstawiający parafię w Zielonkach 

1048. (I. O.) 

Pod opieką św. Andrzeja Boboli : Węgrzce: pw. Św. Andrzeja Boboli / Ks. (I. O.) // 

„Gość Niedzielny”. - 2003, nr 51-52, s. 36, il. (Panorama Parafii.) 

Dot. parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Węgrzcach. 

1049. ( I.O.) 

Z pragnienia ludzi : Bibice: pw. MB Nieustającej Pomocy / Ks.( I.O.) // „Gość 

Niedzielny”. - 2005, nr 8, dod. Gość Krakowski, s. VIII, il. (Panorama Parafii.) 

Prezentacja parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bibicach. 

169 
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1050. ( IO) 

Dawał schronienie : Korzkiew: pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela / KS.( IO) // 

„Gość Niedzielny”. - 2006, nr 12, dod. Gość Krakowski, s. VIII, il. (Panorama Parafii.) 

Prezentacja parafii Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Korzkwi. 

1051. IO 

Dzieje zieloneckiej parafii / IO // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2010, nr 4, s. 8. 

Najciekawsze fakty z historii parafii w Zielonkach. 

1052. (IO) 

Misje, szopki i zdjęcia : pw. św. Andrzeja Boboli w Węgrzcach / ks. (io) // „Gość 

Niedzielny”. - 2010, nr 33, dod. Gość Krakowski, s. VIII, il. (Panorama Parafii.) 

Prezentacja parafii św. Andrzeja Boboli w Węgrzcach. 

1053. IO ; MICHALEWSKI, J. 

Nowa parafia na terenie gminy Zielonki / tekst IO, fot. J. Michalewski // „Wiadomości 

Lokalne Gminy Zielonki”. - 2008, nr 4, s. 17. 

Erygowanie nowej parafii w Woli Zachariaszowskiej z części dotychczasowej parafii  

w Korzkwi. 

1054. KAŃSKI, RYSZARD 

Kościół w Korzkwi / Ryszard Kański // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2000, nr 2, s. 13. 

Zabytki sakralne na trasie rowerowej. 

1055. MKF 

Erygowanie parafii w Woli Zachariaszowskiej / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2009, nr 1, s. 14. 

Uroczysta msza św. w nowej parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Woli 

Zachariaszowskiej. 

1056. MM 

Poświęcone witraże / MM // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2003, nr 6, s.17. 

Uroczystości w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bibicach. 

1057. PS 

Chrystus na frontonie / PS; fot. PS // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2002, nr 1, s. 23. 

Zainstalowanie figury Chrystusa Zmartwychwstałego na frontonie kościoła parafialnego pod 

wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bibicach. 

1058. SPIECHOWICZ, AGNIESZKA M. 

Zielonki : parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny : przewodnik pielgrzyma / [tekst i red. 

Agnieszka M. Spiechowicz]. - Kraków : Wydawnictwo Turystyczne, cop. 2004. - 24 s.: il. ; 19 cm. 

(Twoje Przewodniki) 

(Szlakami Polskich Tradycji Chrześcijańskich) ISBN 83-88891-56-1 
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Prezentacja parafii Narodzenia NMP w Zielonkach. 
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1059. (SUB) 

Siedemset pięćdziesiąt lat minęło... / (SUB) // „Dziennik Polski”. - 2010, nr 207 (4 IX), dod. 

Tygodnik Powiatu Krakowskiego, s. B2. 

Jubileusz powstania Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zielonkach. 

1060. SZLEZYNGER, PIOTR S. 

Kościół pod wezwaniem Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Korzkwi / Piotr S. Szlezynger. - 

Kraków : [Dominikański Pałac Pugetów Business Center, Jerzy Donimirski], 2004. - 96 s.: il., 

mapy, pl., portr. ; 25 cm. Streszcz. ang. - Bibliogr. (wybór) s. 86-87. ISBN 83-915082-8-5 

Kościół parafialny w Korzkwi. 

1061. SZLEZYNGER, PIOTR S. 

Obronny Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela w Korzkwi / Piotr S. Szlezynger . - Streszcz. 

w jęz. ang. // „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”. - 1999, z. 3, s. 113- 140. ISBN 83-915082-8-

5 

Architektura sakralna Kościóła św. Jana Chrzciciela. 

1062. SZLEZYNGER, PIOTR S. 

Problemy badawcze i konserwatorskie obronnego kościoła parafialnego p.w. św. Jana 

Chrzciciela w Korzkwi / Piotr S. Szlezynger .- Streszcz. w jęz. ang. // „Ochrona 

Zabytków” . - 2000, nr 1, s. 19-32. 

Kościół św. Jana Chrzciciela w Korzkwi. 

1063. ZIĘBA, ADAM 

Do polskiej ziemi ze szkockiej / Adam Zięba // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2010, nr 4, 

s. 9. 

Historia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z kaplicy przy kościele w Zielonkach. 

VI. 2. KAPLICZKI, FIGURKI 

1064. AM 

Nowe życie kapliczki w Woli Zachariaszowskiej / AM // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2011, nr 3, s. 17. 

Poświęcenie odbudowanej kapliczki w Woli Zachariaszowskiej. 

1065. CIRYT, BARBARA 

Św. Juda Tadeusz strzeże ulic / Barbara Ciryt // „Gazeta Krakowska”. - 2008, nr 280 (1 XII), s. 17. 

Poświęcenie kapliczki z postacią św. Judy Tadeusza na skrzyżowaniu ulic Galicyjskiej i Zielone 

Jary w Zielonkach. 

1066. GS 

Pobłogosław Panie / GS // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2006 nr 5, s. 8. 
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Uroczystość poświęcenia figury Maryi Niepokalanej w Węgrzcach. 
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1067. IO 

Kapliczka uratowana / IO // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2012, nr 1, s. 13. 

Renowacja liczącej cztery wieki kapliczki, stojącej na pograniczu Zielonek i Prądnika Białego. 

1068. IO 

Mieszkańcy Pękowic odnowili kapliczkę / IO // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2011, nr 

4, s. 39. 

Przydrożna kapliczka Niepokalanego Serca Maryi w Pękowicach zyskała nowy wygląd. 

1069. IO 

Przy drodze, dla zadumy / IO // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2008, nr 9, s. 11. 

Poświecenie nowej kapliczki przydrożnej na skrzyżowaniu ulic Galicyjskiej i Zielone Jary. 

1070. IO 

Refleksja na szlaku / IO // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2009, nr 3, s. 11. 

Poświęcenie kapliczki przydrożnej w Brzozówce. 

1071. (KRI) ; (PAN) 

Murowana niezmienność : Garliczka / tekst i fot. (KRI), (PAN) // „Dziennik Polski”. - 2007, nr 163 

(14 VII), dod. Tygodnik Powiatu Krakowskiego, nr 28, s. 4. 

Kapliczka przydrożna w Garliczce. 

1072. MG 

Uratowana kapliczka / MG // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2002, nr 5, s. 19. 

Prace konserwatorskie zabytkowej kapliczki w Batowicach. 

1073. SUBIK, PIOTR 

Na ratunek kapliczkom / Piotr Subik // „Dziennik Polski”. - 2008, nr 215 (13 IX), dod. Tygodnik 

Powiatu Krakowskiego, nr 36, s. 1- 2. 

Zabytkowe, przydrożne kapliczki w Zielonkach czekają na remont. 

1074. SUBIK, PIOTR 

Po restauracji kolumna z Pietą wygląda jak nowa / Piotr Subik // „Dziennik Polski”. - 2011, nr 287 

(10 XII), dod. Tygodnik Powiatu Krakowskiego, s. B2. 

Zakończona renowacja zabytkowej kapliczki w Zielonkach. 

1077. GAWROŃSKI, ANDRZEJ ; MAJEREK, MARCIN 

Stały tylko mury / Andrzej Gawronik, Marcin Majerek // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2003, nr 6, s. 17. 

Rozmowę z ks. Andrzejem Gawrońskim, proboszczem parafii Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w Bibicach przeprowadził Marcin Majerek 

1078. GŁUSZEK, MARTA 
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Proboszcz z charyzmą / Marta Głuszek // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2003, nr 3, s. 

17. 

Sylwetka ks. Adama Zięby, proboszcza parafii w Zielonkach. 

1082. OLSZOWSKI, ANDRZEJ ; GZ ; MG 

Odnalazłem boży zamysł / Andrzej Olszowski, GZ, MG // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2002, nr 5, s. 20. 

Z księdzem Andrzejem Olszowskim, proboszczem parafii w Zielonkach rozmawiają Grażyna 

Zając i Marta Głuszek. 

1083. OLSZOWSKI, ANDRZEJ ; KMITA-FUGIEL, MAŁGORZATA 

[Siedemset pięćdziesiąt] 750 lat parafii ludzi dobrych i ambitnych / Andrzej Olszowski 

; rozmawiała Małgorzata Kmita-Fugiel // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2010, nr 4, s. 7. 

Rozmowa z proboszczem parafii pw. Narodzenia NMP ks. kanonikiem Andrzejem 

Olszowskim. 

1084. OLSZOWSKI, ANDRZEJ ; MAJEREK, MARCIN 

Odnowiona Madonna / Andrzej Olszowski, Marcin Majerek // „Wiadomości Lokalne 

Gminy Zielonki”. - 2003, nr 4, s. 14. 

Z Andrzejem Olszowskim, proboszczem parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny  

w Zielonkach rozmawia Marcin Majerek. 

1085. OLSZOWSKI, ANDRZEJ ; MKF 

Żywa pamięć parafian / Andrzej Olszowski, MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2005, nr 4, s. 14. 

Rozmowę z ks. Andrzejem Olszowskim, proboszczem parafii pw. Narodzenia Najświętszej 

Marii Panny w Zielonkach przeprowadziła Małgorzata Kmita-Fugiel. 

 

[...] 

 

1090. BANAŚ, HENRYK 

Pucheroki dla Papieża / Henryk Banaś // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 1999, nr 4, 

s.14. 

Przekazanie na krakowskich Błoniach obrazu Heleny Papée-Bożykowej. 

 

[...] 

 

1092. GŁUSZEK, MARTA ; MG 

Czekaliśmy cały rok / Marta Głuszek ; fot. MG // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2002, nr 4, s. 10. 
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Odpust św. Anny w parafii w Zielonkach. 

 

[...] 

 

1113. AM 

Przemienili dzieci w pucheroki / AM // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2012, nr 2, s. 26. 

Warsztaty Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki realizowana przez Centrum Kultury, 

Promocji i Rekreacji w Zielonkach. 

 

[...] 

 

1119. IO 

Błogosławiony był wśród nas …/ IO // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2011, nr 3, s. 12. 

CKPiR zorganizowało wystawę archiwalnych zdjęć przedstawiających spotkania Karola 

Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II, z mieszkańcami Zielonek i Bibic. 

 

[...] 

 

VII. 2. „WIADOMOŚCI LOKALNE GMINY ZIELONKI” 

1144. GZ 

Okrągła rocznica / GZ // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2002, nr 1, s. 7. 

Jubileusz dziesięciu lat istnienia gazety „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. 

1145. IO 

Mały, medialny koncern / IO // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2011, nr 4, s. 28. 

Art. z okazji wydania 100. numeru gazety "Wiadomości Lokalnych Gminy Zielonki" opisujący 

pracę redakcji. 

1146. KARLIŃSKA, MONIKA 

Chwila wspomnień / Monika Karlińska // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2002, nr 1, s. 7. 

Wspomnienia Moniki Karlińskiej, pierwszej Redaktor Naczelnej „Wiadomości Lokalnych”. 

1147. KARLIŃSKA, MONIKA ; STANISZEWSKA-LELEK, URSZULA ; 

KMITA-FUGIEL, MAŁGORZATA 

Opisać życie w „małej ojczyźnie” / Monika Karlińska ; rozm. Urszula StaniszewskaLelek, 

Małgorzata Kmita-Fugiel // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2011, nr 4, s. 29-30. 

Z okazji wydania 100. numeru gazety "Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki" z pierwszą red. 

naczelną Moniką Karlińską rozmowę przeprowadziły Urszula Staniszewska-Lelek i Małgorzata 

Kmita-Fugiel. 

1148. KMITA-FUGIEL, MAŁGORZATA 
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„Wiadomości Lokalne” wczoraj i dziś / Małgorzata Kmita-Fugiel // „Wiadomości 

Lokalne Gminy Zielonki”. - 2011, nr 4, s. 3-4. 

Art. z okazji wydania 100. numeru gazety. 

 

[...] 

 

1150. STANISZEWSKA-LELEK, URSZULA 

Sto numerów „Wiadomości Lokalnych” / Urszula Staniszewska-Lelek // „Wiadomości 

Lokalne Gminy Zielonki”. - 2011, nr 4, s. 30-32. 

Artykuł o historii czasopisma na podst. pracy magisterskiej „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki” jako samorządowy organ prasowy. 

 

[...] 

 

1157. (EKT) 

Pucheroki w bibliotece / (EKT) // „Dziennik Polski”. - 2011, nr 183 (8 VIII), s. B4, il. 

Wystawa rzeźb sakralnych Kazimierza Malskiego w Bibliotece Publicznej w Zielonkach. 

1158. (EKT) 

Stuletnie stroje na wystawie : Zielonki / (EKT) // „Dziennik Polski”. - 2010, nr 203 (31 VIII), dod. 

Kronika Krakowska, s. B4. 

Wystawa „Zieloneckie stroje różą malowane” w Bibliotece Publicznej w Zielonkach. 

1159. (EKT) 

Trwa kiermasz podarowanych książek : czytelnictwo / (EKT) // „Dziennik Polski”. - 2011, nr 179 (3 

VIII), dod. Kronika Krakowska, s. B4, il. 

Kiermasz książek zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną w Zielonkach. 

 

[...] 

 

1161. (EKT) 

Wystawa w sali sołeckiej / (EKT) // „Dziennik Polski”. - 2009, nr 247 (21 X), dod. Kronika 

Krakowska, s. B4. 

Wystawa dawnych przedmiotów codziennego użytku w Bibliotece Publicznej w Zielonkach. 

 

[...] 

 

1167. IO 

Prawdziwy skarbiec w sali sołeckiej / IO // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2010, nr 1, s. 
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18. 

Unikatowa wystawa pt. „Kapłaństwo, charyzma i Jego Zielonki …” zorganizowana w 30-lecie 

śmierci ks. kanonika Adama Zięby w Bibliotece Publicznej w Zielonkach. 

 

[...] 

 

1181. (SUB) 

Zieloneckie stroje różą malowane / (SUB) // „Dziennik Polski”. - 2010, nr 225 (25 IX), dod. 

Tygodnik Powiatu Krakowskiego, s. B 12. 

Wystawa strojów regionalnych w Bibliotece Publicznej w Zielonkach. 

 

[...] 

 

1183. SUBIK, PIOTR 

Sztuki wszelakie zawitały do Zielonek / Piotr Subik // „Dziennik Polski”. - 2011, nr 263 (12 XI), 

dod. Tygodnik Powiat Krakowski, s. B2. 

Wieczór poezji oraz wernisaż wystawy prac osób związanych z Podgórskim Stowarzyszeniem 

Przyjaciół Sztuk Wszelakich. 

1184. ZIELIŃSKI, MARIUSZ 

Zaklęty czas starych fotografii / Mariusz Zieliński // „Lokalności”. - 2011, nr 1-2, s. 2-5, il. 

Zbiory starych fotografii gromadzonych w BP w Zielonkach, udostępnianych na wystawach 

oraz w wydawnictwach. 

„Co mi w duszy świśnie” – czyli Maria Czubaszek / AM // „Wiadomości Lokalne 

Gminy Zielonki”. - 2011, nr 3, s. 30. 

W bibliotece w Węgrzcach miało miejsce spotkanie autorskie z Marią Czubaszek. 

 

[...] 

 

1186. AM 

Jubileusz biblioteki pod gwiazdą Wyspiańskiego / AM // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2012, nr 1, s. 20. 

Uroczystości z okazji jubileuszu 65-lecia biblioteki w Węgrzcach. 

 

[...] 

 

1188. CYBULA, EWELINA 

Stanisław Wyspiański „gościem honorowym” jubileuszu 65-lecia Biblioteki 
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w Węgrzcach / Ewelina Cybula // „Lokalności”. - 2011, nr 4, s. 19-21. 

Obchody jubileuszu biblioteki w Węgrzcach. 

1189. CYBULA, EWELINA 

Stanisław Wyspiański – „gościem honorowym” jubileuszu 65-lecia Biblioteki  

w Węgrzcach / Ewelina Cybula // „Poradnik Bibliotekarza”. - 2012, nr 2, s. 28-29. 

Obchody jubileuszu biblioteki w Węgrzcach. 

 

[...] 

 

1247. ROJ, ANNA 

Już od kilku pokoleń...orkiestra / Anna Roj // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2010, nr 4, 

s. 12, 14. 

Historia Parafialno-Gminnej Orkiestry Dętej z Zielonek. 

Kolędnicze tradycje : wystawa w bibliotece : Zielonki, Kraków / (CIR) // „Dziennik 

Polski”. - 2005, nr 301 (27 XII), s. 19. 

Wystawa fotograficzna przedstawiająca tradycje kolędnicze w gminie Zielonki w WBP 

w Krakowie. 

 

[...] 

 

1333. (CIR) 

Pokazują tradycje regionu : Zielonki, Kraków / (CIR) // „Gazeta Krakowska”. - 2006, nr 93 (20 IV), 

s. 12. 

Wystawa pt. „Tradycje Świąt Wielkanocnych w Małopolsce” w WBP w Krakowie. 

1334. (EKT) 

Gmina w bibliotece / (EKT) // „Dziennik Polski”. - 2011, nr 66 (21 III), dod. Kronika Krakowska, s. 

B2. 

Wystawa „Gmina Zielonki” w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. 

1335. (EKT) 

Kolędnicy w bibliotece / Tekst i fot.: (EKT) // „Dziennik Polski”. - 2005, nr 302 (28 XII) s. 5. 

Wystawa fotograficzna w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie zorganizowana 

wspólnie z CKPiR w Zielonkach, przedstawiająca tradycje kolędnicze w gminie Zielonki. 

1336. IO 

Cenić małą, ogromną ojczyznę / IO // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2011, nr 1-2, s. 23. 

Wystawa „Gmina Zielonki” w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. 

1337. IO 
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Rocznica września 1939 roku / IO // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2009, nr 4, s. 17. 

Wypożyczona z Muzeum Armii Krajowej wystawa na temat kampanii wrześniowej 1939 roku  

w Zespole Szkół w Zielonkach. 

 

[...] 

 

1339. KŻ 

Kolejny artysta w gminie / KŻ // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2006, nr 3, s. 8. 

Wystawa prac malarskich Leszka Zająca. 

1340. MKF 

Pasjonująca przeszłość Brzozówki / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2009, nr 4, 

s. 14. 

Wernisaż wystawy „Brzozówka dawniej i dziś” w budynku wielofunkcyjnym w Brzozówce. 

 

[...] 

 

1482. IO 

Księgi metrykalne – źródło wiedzy i nie tylko / IO // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2011, nr 3, s. 42. 

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zaprosiło na I Konferencję Naukową „Księgi 

metrykalne jako źródło do ochrony i promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego i tożsamości 

historycznej mieszkańców. 

 

[...] 

 

1486. MKF 

Ocalić dziedzictwo kulturowe podkrakowskiej wsi / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2012, nr 3, s. 49. 

Konferencja naukowa poświęcona dziedzictwu kulturowemu wsi podkrakowskiej. 

1487. OPAŁKA, IWONA ; WYŻGA, MATEUSZ 

[Pierwsza] I Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa 

"Księgi metrykalne jako źródło do ochrony i promocji lokalnego dziedzictwa 

kulturowego i tożsamości historycznej mieszkańców. Księgi metrykalne i inne źródła do 

historii lokalnej" / Iwona Opałka, Mateusz Wyżga // „Lokalności”. - 2011, nr 1-2, s. 19- 22. 

Konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa i krakowski 

Uniwersytet Pedagogiczny w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach. 
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[...] 

 

1489. WYŻGA, MATEUSZ 

Księgi metrykalne i inne źródła do historii lokalnej, ochrony i promocji lokalnego 

dziedzictwa kulturowego oraz tożsamości historycznej mieszkańców : materiały z I 

Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa / pod red. 

Mateusza Wyżgi. - Kraków ; Michałowice : Wydawnictwo "Czuwajmy", 2011. - 67 s. ; 23 cm 

Na s. tyt. miejsca wyd.: Kraków ; Raciborowice. 

Bibliogr. przy niektórych ref. ISBN 978-83-62862-05-4 

Materiały konferencyjne. 

 

[...] 

 

VII. 9.13 . JUBILEUSZ 750-LECIA ZIELONEK 

1654. IO 

Jubileusz 750-lecia Zielonek / IO // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2008, nr 4, s. 17. 

Plany uroczystości świętowania 750-lecia powstania miejscowości Zielonki. 

1655. MKF 

Świętowaliśmy 750-lecie Zielonek / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2010, nr 5, s. 

13, 15. 

Uroczystości jubileuszowe 750−lecie parafii i miejscowości Zielonki w kościele parafialnym 

pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny oraz w Parku Wiejskim w Zielonkach. 

1656. MKF ; IO 

Jubileusz Zielonek - historia, społeczeństwo, kultura / MKF, IO // „Wiadomości 

Lokalne Gminy Zielonki”. - 2010, nr 5, s. 16. 

Cykl imprez jubileuszowych w Zielonkach. 

1657. (SUB) 

Medal i tablica na 750-lecie Zielonek / (SUB) // „Dziennik Polski”. - 2010, nr 213 (11 IX), dod. 

Tygodnik Powiatu Krakowskiego, s. B11. 

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy jubileuszowej w budynku Centrum Integracji Społecznej. 

1658. Zielonki: 750 lat parafii i miejscowości / b.a. // „ Gazeta Krakowska" (bezpłatny dodatek). - 

2010, 27 VIII, s.1-8 

Broszura prezentująca położenie, historię, mapę, niezwykłe miejsca, osiągnięcia i twórców 

z terenu gminy Zielonki oraz kalendarz jubileuszowych imprez. 

 

[...] 
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1741. AM 

Kolęda w Trojanowicach jak za dawnych lat / AM // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2012, nr 1, s. 37. 

Grupa kolędnicza „Herodów” z Trojanowic na spotkaniu z mieszkańcami wsi. 

1742. (CIR) 

Zaśpiewali przebierańcy : Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych / (CIR) // „Gazeta 

Krakowska”. - 2007, nr 25 (30 I), s. 15. 

Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych w Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji 

w Zielonkach. 

1743. (CIR) ; CIRYT, BARBARA 

Przebierańcy kultywują tradycję: Zielonki / (CIR) ; fot. Barbara Ciryt // „Gazeta 

Krakowska”. - 2006, nr 26 (31 I), dod. Powiat Krakowski, s. 11. 

Powiatowy Przegląd Pieśni Kolędniczej w Zielonkach. 

1744. CIRYT, BARBARA 

Diabeł szykuje tron dla króla Heroda, a śmierć wywija kosą / Barbara Ciryt // 

„Dziennik Polski”. - 2012, nr 303 (29 XII), dod. Tygodnik Powiatu Krakowskiego, s. B1. 

Tradycyjny przegląd związany z okresem świąt Bożego Narodzenia w gminie Zielonki. 

1745. (EKT) 

Kolędnicy ośpiewali władzę : w Zielonkach / tekst i fot. (EKT) // „Dziennik Polski”. - 2008, nr 24 

(29 I), dod. Kronika Krakowska, s. 4. 

Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych w Zielonkach. 

1746. (EKT) 

Kolędnicy w bibliotece : Zielonki / tekst i fot. (EKT) // „Dziennik Polski”. - 2005, nr 302 (28 XII), 

dod. Kronika Krakowska, s. 5, il. 

Wystawa fotograficzna przedstawiająca tradycje kolędnicze w gminie Zielonki w WBP 

w Krakowie. 

1747. (EKT) 

Tradycje ożywają : w Zielonkach pod patronatem „Dziennika Polskiego”/ tekst i fot. 

(EKT) // „Dziennik Polski”. - 2008, nr 28 (2 II), dod. Tygodnik Powiatu Krakowskiego, nr 5, s. 4. 

Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych w Zielonkach. 

1748. (EKT) 

Złote "Herody" z Zielonek / (EKT) // „Dziennik Polski”. - 2011, nr 41 (19 II), dod. Kronika 

Krakowska, s. B12. 

Grupa Kolędnicza Herody z Zielonek zdobywcą Złotej Spinki. 

1749. IO 
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Herody najlepsze w Miechowie / IO // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2009, nr 1, s. 10. 

Grupa kolędnicza Herody z Zielonek zwycięzcą XI Małopolskiego Przeglądu Grup 

Kolędniczych w Miechowie. 

1750. IO 

Kolędnicy – swawolnicy na przeglądzie w Zielonkach / IO // „Wiadomości Lokalne 

Gminy Zielonki”. - 2012, nr 1, s. 25, 27. 

XII Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych w Zielonkach. 

1751. IO 

Kolędników nigdy dość / IO // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2010, nr 1, s. 12,14. 

Po raz pierwszy w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach odbył się X Powiatowy 

Przegląd Grup Kolędniczych. 

1752. IO 

Najlepsze w Polsce Herody / IO // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2011, nr 1-2, s. 29. 

Grupa kolędnicza „Herody z Zielonek” zdobyła pierwszą nagrodę podczas „Góralskiego 

Karnawału”. 

245 

1753. IO 

Promocja Pucheroków i Herodów będzie dofinansowana / IO // „Wiadomości Lokalne 

Gminy Zielonki”. - 2011, nr 1-2, s. 11. 

Samorząd Województwa Małopolskiego pomoc finansową na realizację projektu pt. „Pucheroki 

i Herody – promocja zwyczajów ludowych Korony Północnego Krakowa”. 

1754. IO ; MKF 

Kolędowali w Zielonkach, oj kolędowali / IO, MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2011, nr 1-2, s. 24. 

XI Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych w Zielonkach 

1755. IO ; MKF 

Srebrna Spinka dla Herodów / IO, MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2009, nr 2, s. 

10. 

Grupa kolędnicza Herody zdobywcą II miejsca podczas XXVII Karnawału Góralskiego 

w Bukowinie Tatrzańskiej. 

1756. KARWAT, WOJCIECH 

„Herody” z Zielonek w Chorwacji / Wojciech Karwat // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2000, nr 2, s. 16. 

Zaproszenie na XVII Międzynarodowy Karnawał w Rijece. 

1757. KMITA-FUGIEL, MAŁGORZATA 

Herody z Zielonek / Małgorzata Kmita-Fugiel // „Wiadomości Lokalne Gminy 
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Zielonki”. - 2002, nr 5, s. 10-11. 

Z członkami zespołu kolędniczego Wojciechem Karwatem, Marcinem Bińczyckim, Romanem 

Miśkiewiczem, Markiem Gołdą i Pawłem Płonką rozmawia Małgorzata Kmita-Fugiel. 

1758. KT 

„Herody” z wizytą u Ojca Świętego / KT // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2005, nr 1, 

s.10. 

Grupy kolędnicze na papieskiej audiencji. 

1759. KT 

Kolędnicy w Zielonkach / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2006, nr 1, s. 10-11. 

Powiatowy Przegląd Pieśni Kolędniczej. 

1760. (MAS) ; SATAŁA, MARIAN 

Sukcesy kolędników: „Herody” pojadą do Rzymu / (mas) ; fot. Marian Satała // „Gazeta 

Krakowska” . - 1999, nr 371 (13-14 II), dod. Echo Krakowa s. II. 

Kolejny sukces grupy kolędniczej z Zielonek. 

1761. MK 

„Herody” w Rzymie / MK // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 1999, nr 1, s. 10. 

Występ grupy „Herody” podczas Festiwalu Polskich Tradycji Świątecznych w Rzymie. 

1762. MKF 

[Drugi] II Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych / MKF // „Wiadomości Lokalne 

Gminy Zielonki”. - 2001, nr 1, s. 8. 

Przegląd pod patronatem starosty powiatu ziemskiego krakowskiego, zorganizowany przez 

Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach. 

1763. MKF 

[Pierwsze] I miejsce „Herodów” z Zielonek / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2011, nr 1, s. 29. 

Grupa kolędnicza z Zielonek zwycięzcą XIII Małopolskiego Przeglądu Grup Kolędniczych. 

1764. MKF 

Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2007, nr 1, s. 9. 

Występy 10 grup kolędniczych z podkrakowskich miejscowości. 

1765. MKF 

Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2008, nr 1, s. 10. 

Tradycyjna parada zespołów kolędniczych. 

1766. MKF 

Przyszliśmy tu po kolędzie…/ MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2000, nr 1, s. 9. 
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Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych w Zielonkach. 

1767. MKF 

Przyszliśmy tu po kolędzie! / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2003, nr 1, s. 10. 

Powiatowy przegląd grup kolędniczych w Zielonkach. 

1768. MKF 

Srebrne „Herody z Zielonek” / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2008, nr 1, s. 12. 

Grupa z Zielonek zdobyła góralską „Srebrną Spinkę”. 

1769. MKF 

Wiwat Herody! / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2000, nr 1, s.10. 

Herody z Zielonek zdobywcą I miejsca na II Małopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych. 

1770. MKF ; IO 

Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych / MKF, IO // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2009, nr 1, s. 13, 14. 

Dziewiąty Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych w Zielonkach. 

1771. MM 

Kolędnicy na start / MM // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2004, nr 1, s.12. 

Zielonki gospodarzem V Powiatowego Przeglądu Grup Kolędniczych. 

1772. (PONI) 

Najlepsi kolędnicy w Polsce / (poni) // „Gazeta Krakowska”. - 2011, nr 41 (19-20 II), s. 6. 

Grupa Kolędnicza Herody z Zielonek zdobywcą Złotej Spinki. 

1773. (PS) 

Bibickie kolędowanie / tekst i fot. (PS) // „Dziennik Polski”. - 2008, nr 16 (19 I), dod. Tygodnik 

Powiatu Krakowskiego, nr 3, s. 1, 4. 

Na spotkaniu Towarzystwa Prądnickiego, Henryk Banaś, kustosz Izby Regionalnej w Bibicach 

opowiadał o zwyczajach kolędniczych. 

1774. SKOT 

Na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok / SKOT // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2002, nr 1, s.14. 

III Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych pod patronatem starosty Powiatu Ziemskiego 

Krakowskiego. 

1775. SKOT 

Złote chłopaki? / Skot // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2003, nr 1, s. 10. 

Herody z Zielonek zwycięzcą V Małopolskiego Przeglądu Grup Kolędniczych 

w Proszowicach. 

1776. SKOTNICKA, GRAŻYNA 

„Halubajski zvončari” grali aż dudniło! / Grażyna Skotnicka, MKF // „Wiadomości 
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Lokalne Gminy Zielonki”. - 2000, nr 2, s. 16. 

Występ chorwackiej grupy kolędniczej w Woli Zachariaszowskiej. 

1777. SKOTNICKA, GRAŻYNA 

„Herody” znowu górą! / Grażyna Skotnicka // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 1999, nr 

1, s. 11. 

Kolejny sukces grupy kolędniczej działającej przy Samorządowym Ośrodku Kultury 

w Zielonkach. 

1778. SKOTNICKA, GRAŻYNA 

Herody, oscypki i Unia Europejska / Grażyna Skotnicka // „Wiadomości Lokalne 

Gminy Zielonki”. -2001, nr 1, s. 8. 

Sukcesy kolędników na Powiatowym Przeglądzie, Małopolskim Przeglądzie Kolędniczym 

w Proszowicach oraz na Karnawale Góralskim w Bukowinie. 

1779. SKOTNICKA, GRAŻYNA 

Kolęda, kolęda i po kolędzie / Grażyna Skotnicka // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2005, nr 1, s.12. 

VII Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych „Herody 2005” w Chrzanowie. 

1780. SUBIK, PIOTR 

Hej, kolęda, kolęda, czyli herody ze śpiewem przeszły przez Zielonki / Piotr Subik // Dziennik 

Polski. - 2009, nr 14 (17 I), dod. Tygodnik Powiatu Krakowskiego, s. 1, 3. 

Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych w Zielonkach. 

1781. SUBIK, PIOTR 

Hej, kolęda, kolęda, czyli herody ze śpiewem przeszły przez Zielonki / Piotr Subik // Dziennik 

Polski. - 2009, nr 14 (17 I), dod. Tygodnik Powiatu Krakowskiego, s. 1, 3. 

Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych w Zielonkach. 

1782. TRZCIONKA, KATARZYNA 

Herodowe kolędowania / Katarzyna Trzcionka // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2004, nr 1, s. 8. 

Zwycięstwo w VI Małopolskim Spotkaniu Grup Kolędniczych w Chrzanowie. 

1783. TYRPA, EWA 

Herody z Zielonek / Ewa Tyrpa // „Dziennik Polski”. - 2009, nr 2 (3 I), dod. Tygodnik Powiatu 

Krakowskiego, s. 2. 

Grupa kolędnicza Herody zdobywcą II miejsca podczas XXVII Karnawału Góralskiego w 

Bukowinie Tatrzańskiej. 

VII. 13.2. PUCHEROKI 

1784. AM 

Dużo copka, wąs smolony – przegląd pucheroków / AM // „Wiadomości Lokalne 
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Gminy Zielonki”. - 2011, nr 3, s. 24. 

Doroczny przegląd pucheroków na bibickim rynku. 

1785. (CIR) 

Czas na pucheroki : młodzi chłopcy od lat maszerują z domu do domu, wygłaszają 

oracje i proszą o datki / (CIR) // „Gazeta Krakowska”. - 2006, nr 85 (10 IV), s. 11, il. 

Tradycyjny zwyczaj kultywowany w Niedzielę Palmową. 

1786. (CIR) 

Dajcie sera i grosiwa : osmolone twarze, stare kożuchy i czapki z bibuły - oto idą 

pucheroki / (CIR) // „Gazeta Krakowska”. - 2007, nr 77 (2 IV), s. 10, il. 

Tradycyjne przemarsze pucheroków w podkrakowskich Bibicach.. 

1787. IO 

Chodziło po Bibicach Pucheroków wiela…/ IO // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2010, nr 2-3, s. 20. 

Przegląd pucheroków zorganizowany przez sołectwo Bibice i Centrum Kultury, Promocji 

i Rekreacji w Zielonkach. 

1788. IO 

Piękna ta tradycja cała Pucheroków w wieś wygnała / IO // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2012, nr 2, s. 25, 27. 

Tradycyjny przegląd Pucheroków z gminy Zielonki. 

1789. IO 

Pucherok na salonach / IO // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2012, nr 2, s. 21. 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki oraz CKPiR zapraszały na Przegląd Pucheroków 

krakowian i turystów odwiedzających 22. Krakowski Salon Turystyczny. 

1790. IO 

Pucheroki nie takie znowu nieboroki / IO // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2009, nr 3, s. 

14. 

Oracje podczas Gminnego Przeglądu Pucheroków w Bibicach. 

1791. MK 

Pucheroki w biedzie…/ MK // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 1999, nr 3, s. 8. 

Gminny Przegląd Pucheroków w Zielonkach. 

1792. MKF 

„Pucheroki” / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2000, nr 2, s. 11. 

Zwyczaj kultywowany od XVII wieku. 

1793. MKF 

Chodzi po Bibicach pucheroków wiela / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2005, nr 2, s. 20. 
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Gminny Przegląd Pucheroków w Bibicach. 

1794. MKF 

Idą pucheroki przez wieś! / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2003, nr 2, str.10, 13. 

Gminny Przegląd Pucheroków w sali Budynku Wielofunkcyjnego w Bibicach. 

1795. MKF 

Nie tylko w Bibicach pucheroków wiela…/ MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2006, nr 3, s.12. 

Tradycyjny przegląd pucheroków w Niedzielę Palmową. 

1796. MKF 

Pucherocek z rodu bibickiego / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2000, nr 3, s. 7. 

Gminny Przegląd Pucheroków w Bibicach. 

1797. MKF 

Stukają, pukają, mowy wygłaszają... / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2007, nr 2, 

s. 10. 

Gminny Przegląd Pucheroków w Niedzielę Palmową w Bibicach. 

1798. MKF 

Wpuśćcie Pucheroka! / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2008, nr 2-3, s.17. 

Gminny Przegląd Pucheroków w sali Domu Ludowego w Bibicach. 

1799. (MM) ; WOJNAR, ADAM 

Pucheroki: gmina Zielonki / (mm), fot. Adam Wojnar // „Gazeta Krakowska”. - 1999, nr 164 (15 

VII) s. 6. 

Stara tradycja ludowa kultywowana w Niedzielę Palmową w gminie Zielonki. 

1800. MS 

Idą pucheroki przez wieś / MS // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2004, nr 2, s. 10. 

Gminny Przegląd Pucheroków w Bibicach. 

1801. MS 

Pucheroki i święcone / MS // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2004, nr 1, s. 20. 

Pradawne zwyczaje wielkanocne. 

1802. PS 

Pucheroki w Kluczach / PS // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2000, nr 3, s. 12. 

Występ grupy bibickich pucheroków podczas finału XV Gminnego Konkursu Pisanek. 

1803. SKOTNICKA, GRAŻYNA 

Przepis na wielkanocny przekładaniec / Grażyna Skotnicka // „Wiadomości Lokalne 

Gminy Zielonki”. - 1999, nr 3, s. 8. 

Występ „Naszych Pucheroków” w Chrzanowie. 

1804. SKOTNICKA, GRAŻYNA 
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Tradycja „Pucheroków” nie zaginie! / Grażyna Skotnicka // „Wiadomości Lokalne 

Gminy Zielonki”. - 2001, nr 2, s. 8. 

Tradycyjny Przegląd Pucheroków w Niedzielę Palmową. 

1805. ZAJĄC, GRAŻYNA ; GZ 

Ta tradycja trwa już 400 lat / Grażyna Zając; fot. GZ // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2002, nr 2, s. 16. 

Widowiskowe przemarsze „Pucheroków” w Niedzielę Palmową. 

VII. 13.3. ZWYCZAJE 

1806. BANAŚ, HENRYK 

Ostatni „Ogrojec” / Henryk Banaś // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2008, nr 5, s. 20. 

Henryk Banaś przypomina o starych zwyczajach śpiewania pastorałek w Bibicach. 

1807. BANAŚ, HENRYK 

Z szopką / Henryk Banaś // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2000, nr 7, s. 7. 

Fragment książki „Pieśń bibicka” Henryka Banasia. 

1808. CIRYT, BARBARA 

Diabeł szykuje tron dla króla Heroda, a śmierć wywija kosą / Barbara Ciryt // 

„Dziennik Polski”. - 2012, nr 303 (29 XII), dod. Tygodnik Powiatu Krakowskiego, s. B1. 

Tradycje związane z okresem świąt Bożego Narodzenia w gminie Zielonki. 

1809. GŁUSZEK, MARTA ; MG 

Święta pogodne i wesołe / Mata Głuszek; fot. MG // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki". - 

2002, nr 2, s. 16. 

Wielkanocne tradycje ludowe na terenach gminy Zielonki. 

1810. IO 

Doroczne dawne obyczaje w Zielonkach / IO // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2010, nr 

4, s. 16. 

Ciekawostki o zwyczajach ludowych, które przetrwały do czasów obecnych. 

1811. IO 

Szopka krakowska z Korzkwi / IO // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2012, nr 1, s. 34. 

Sołtys Korzkwi Janusz Macała-Wrześniowski przygotował tradycyjną zwierzyniecką szopkę. 

1812. (MAU) 

Majówki przy kapliczce / (MAU) // „Dziennik Polski”. - 2009, nr 105 (6 V), dod. Kronika 

Krakowska, s. B4. 

Tradycja majowych śpiewów pieśni maryjnych przy przydrożnej kapliczce w Brzozówce. 

1813. MKF 

Szopka krakowska / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2000, nr 7, s. 7. 

Niezwykły eksponat sprzed 1939 roku w Izbie Bibickiej. 
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VII. 13.4. DOŻYNKI 

1814. AM 

Korowody jak malowane / AM // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2011, nr 4, s. 25, 27. 

Uroczystość Gminnych Dożynek w Korzkwi. 

1815. BAŁDA, WALDEMAR 

Wokół żniw i dożynek : Bibice / Waldemar Bałda // „Dziennik Polski”. - 2007, nr 187 (11 VIII), dod. 

Tygodnik Powiatu Krakowskiego, nr 32, s. 3. 

Obchody Święta plonów w Bibicach. 

1816. (EKT) 

Dożynki po przerwie / tekst i fot. (EKT) // „Dziennik Polski”. - 2008, nr 205 (2 IX), dod. Kronika 

Krakowska, s. 4. 

Święto plonów w gminie Zielonki. 

1817. (EKT) 

Piękne wieńce i warzywa : w Węgrzcach / tekst i fot. (EKT) // „Dziennik Polski”. - 2007, nr 174 (21 

VIII), dod. Kronika Krakowska, s. 3. 

Dożynki gminne w Węgrzcach. 

1818. GRUDZIEŃ, ANNA 

Dziękowali za dobry urodzaj : uroczyste święto plonów w Węgrzcach / Anna Grudzień 

// „Gazeta Krakowska”. - 2007, nr 194 (21 VIII), s. 15. 

Dożynki gminne w Węgrzcach. 

1819. GS 

Dożynki tradycyjne / GS // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2006, nr 4, s. 15. 

Święto plonów w sołectwie Wola Zachariaszowska. 

1820. IO 

Dożynki w młodej parafii / IO // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2011, nr 5-6, s. 39. 

Parafialne dożynki w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Woli Zachariaszowskiej. 

1821. IO 

Dożynkowa Brzozówka / IO // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2008, nr 4, s. 12, 14. 

Uroczystości Święta Plonów w Brzozówce. 

1822. IO 

Pęk jedenastu korowodów / IO // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2012, nr 4-6, s. 34-35. 

Gminne Dożynki 2012 w Pękowicach. 

1823. IO ; MKF 

Najlepszy do dzielenia chleb / IO, MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2010, nr 5, s. 

12, 15. 

Obchody święta plonów w stolicy gminy Zielonki. 
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1824. MAJEREK, MARCIN 

Gminne dożynki w Bibicach / Marcin Majerek // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2003, nr 4, s. 11. 

Uroczystość Święta Plonów. 

1825. MG 

Strażackie dożynki / MG ; fot. MG // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2002, nr 4, str. 11. 

Uroczystości dożynkowe w Woli Zachariaszowskiej 

1826. MKF 

Ach, co to były za dożynki! / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2000 nr 4-5, s. 20. 

Gminne Święto Plonów 2000. 

1827. MKF 

Dożynki gminne w Batowicach / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2006, nr 4, s. 

11-12. 

Uroczystości święta plonów w gminie Zielonki. 

1828. MKF 

Dożynki Gminne w Owczarach / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2009, nr 4, s. 

12, 15. 

Gminne obchody Święta Plonów w Owczarach. 

1829. MKF 

Dożynki Gminne w Węgrzcach / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2007, nr 4, s. 

17, 20. 

Uroczystości święta plonów. 

1830. MKF 

Dożynki gminne w Zielonkach / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2005, nr 4, s. 23-

24. 

Święto plonów w stolicy gminy. 

1831. MKF 

Dożynki Gminne Zielonki 2000 / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2000, nr 4-5, s. 

3. 

Święto plonów w stolicy gminy. 

1832. MKF 

Dożynki powiatowe / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2000, nr 4-5, s. 3. 

Wieniec dożynkowy z Trojanowic na II Dożynkach Powiatowych w Krzeszowicach. 

1833. MKF 

Kiedy żeńcy żniwo skończyli / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 1999, nr 6, s. 8. 

Dożynki Gminne w Owczarach. 
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1834. MM 

Najcenniejszy dar / MM // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2003, nr 4, s. 10. 

Dożynki sołeckie w Woli Zachariaszowskiej. 

1835. MS 

Dożynki Gminne w Owczarach / MS // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2004, nr 4, s. 10. 

Uroczystości Święta Plonów w gminie Zielonki. 

1836. MS 

Dożynki w Woli Zachariaszowskiej / MS // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2004, nr 4, s. 

8. 

Uroczystości święta plonów. 

1837. SKOT 

Dożynki powiatowe / SKOT // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2001, nr 3, s. 3. 

Korowód z wieńcem dożynkowym z gminy Zielonki zdobywcą I miejsca. 

1838. SKOT 

Dożynki powiatowe / Skot // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2004, nr 4, s. 8. 

VI Dożynki Powiatu Krakowskiego. 

1839. SKOTNICKA, GRAŻYNA 

Dożynki pod orłem / Grażyna Skotnicka // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 1999, nr 6, s. 

8. 

Delegacja Koła Gospodyń Wiejskich z Węgrzc na Dożynkach Powiatowych w Skawinie. 

1840. (SUB) 

To był szczególnie trudny rok / (SUB) // „Dziennik Polski”. - 2010, nr 205 (2 IX), dod. Kronika 

Krakowska, s. B4. 

Dożynki w gminie Zielonki. 

1841. (SUB) ; SUBIK, PIOTR 

Żniwne korowody: Zielonki / (SUB) ; fot. Piotr Subik // „Dziennik Polski”. - 2000, nr 207 (5 IX) , 

dod, Kronika Krakowska, s. 5. 

254 

Uroczyste Dożynki Gminne w Zielonkach. 

VII. 13.5. OBRZĘDY WESELNE 

1842. BANAŚ, HENRYK 

„Wesele” jak się patrzy! / Henryk Banaś // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2009, nr 4, s. 

20. 

Historia pierwszej inscenizacji „Wesela krakowskiego z Bibic” z 1959 roku. 

1843. BANAŚ, HENRYK 

Kuba z „Wesela” w Bibicach! / Henryk Banaś // „Wiadomości Lokalne Gminy 
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Zielonki”. - 2011, nr 4, s. 33. 

Wspomnienie wizyty Jakuba Mikołajczyka w Bibicach. 

1844. BANAŚ, HENRYK 

Wesele krakowskie z Bibic / Henryk Banaś // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2007, nr 3, 

s. 12. 

Obrzęd oryginalnego i regionalnego wesela chłopskiego we wsi Bibice. 

1845. BANAŚ, HENRYK 

Wesele krakowskie z Bibic : obrzęd oryginalnego i regionalnego wesela chłopskiego we 

wsi Bibice / zebrał i oprac. Henryk Banaś. - Wyd. 3. - Zielonki : Centrum Kultury, Promocji i 

Rekreacji, 2006. - 160 s. : il. : nuty ; 21 cm. 

Przebieg tradycyjnego wesela w najstarszej wsi z terenu gminy. 

1846. MKF 

W Bibicach wesele / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2007, nr 3, s. 12. 

Wydanie trzeciej edycji książki Henryka Banasia zat. „Wesele krakowskie z Bibic”. 

1847. SKOT ; MKF 

W Bibicach wesele! / Skot, MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2004, nr 4, s. 20. 

Plenerowe przedstawienie „Wesela krakowskiego z Bibic” według tekstu Henryka Banasia. 

VII. 13.6. LEGENDY 

1848. BANAŚ, HENRYK 

Bibickie legendy / Henryk Banaś, MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2000, nr 2, s. 

13. 

Legenda „Zakochany rycerz” z najnowszej książki Henryka Banasia. 

1849. BANAŚ, HENRYK 

Bibickie legendy 3 / Henryk Banaś // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2000, nr 4-5, s. 17. 

Fragment najnowszej książki Henryka Banasia. 

1850. BANAŚ, HENRYK 

Legendy bibickie / Henryk Banaś. - Kraków : Małopolski Ośrodek Kultury, 2000. - 75 

s., [1] k. mapa złoż. : il. ; 21 cm. 

Zawiera legendy ludowe z terenu wsi Bibice. 

1851. BANAŚ, HENRYK ; MKF 

Bibickie legendy 2 / Henryk Banaś, MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2000, nr 3, s. 

13. 

Fragment utworu „Legendy bibickie” Henryka Banasia. 

1852. BANAŚ, HENRYK ; MKF 

Bibickie legendy 4 / Henryk Banaś, MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2000, nr 6, s. 

13. 
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Fragment książki Henryka Banasia. 

1853. EMERLA, ELIZA 

Szlakiem bibickich legend / Eliza Emerla // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2006, nr 4, s. 

16. 

Wycieczka po legendarnych miejscach w Bibicach pod przewodnictwem Henryka Banasia. 

 

[...] 

 

1921. KWIECIEŃ, BEATA ; PIĄTEK, BARBARA ; STANISZEWSKA, EWA 

Moja Gmina Zielonki : zeszyt ćwiczeń do realizacji edukacji regionalnej z elementami 

edukacji europejskiej w kształceniu zintegrowanym w klasach I - III / Beata Kwiecień, 

Barbara Piątek, Ewa Staniszewska. - Kraków : Fundacja Inicjatyw Lokalnych  

i Oświatowych, 2005. - 32 s.: il. ; 24 cm. 

Ćwiczenia i zadania dla uczniów szkół podstawowych, wydane w ramach projektu: Moja 

gmina, moje miejsce w Europie - ochrona lokalnej tożsamości kulturowej 

 

1930. MK 

SP im. J. Piłsudskiego / MK // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 1999, nr 1, s. 14. 

Nadanie imienia szkole w Woli Zachariaszowskiej. 

1943. MKF 

Szkoła imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2000, nr 2, s. 8. 

Odsłonięcie tablicy z imieniem patrona. 

1944. MKF 

Śmiechu co niemiara / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2006, nr 3, s. 13. 

Przedstawienie kukiełkowe w wykonaniu dzieci z V klasy Szkoły Podstawowej w Owczarach. 

 

[...] 

 

1946. MKF 

Święto patrona w SP Bibice / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2001, nr 1, s. 11. 

Uroczyste ślubowanie pierwszaków w szkole w Bibicach. 

 

[...] 

 

1948. MKF 

Wielka integracyjna zabawa / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2001, nr 1, s. 10. 
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Karnawałowy Bal Integracyjny w Szkole Podstawowej w Korzkwi. 

 

[...] 

 

1955. PS 

Pan Henryk oblężony / PS // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2001, nr 4, s. 13. 

Wizyta uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 95 z Krakowa w Izbie Regionalnej w Bibicach. 

 

[...] 

 

1957. RZEPCZYŃSKA, ELŻBIETA 

Rocznica SP w Bibicach / Elżbieta Rzepczyńska // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2000, 

nr 1, s. 10. 

Uroczystości związane z rocznicą nadania szkole imienia Stanisława Wyspiańskiego. 

 

[...] 

 

VIII. 5. BUDYNKI SZKOLNE 

2176. MKF 

Nowoczesna i największa szkoła w gminie otwarta / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2004, nr 4, s. 11-12. 

Uroczyste otwarcie nowej placówki oświatowej w Bibicach. 

2177. MKF 

Nowoczesna szkoła w Bibicach / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2000, nr 3, s. 8. 

Wmurowanie kamienia węgielnego w podwaliny budowy drugiego członu szkoły. 

 

[...] 

 

2184. MKF 

Wmurowanie kamienia węgielnego w nowy budynek szkoły w Zielonkach / MKF // 

„Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2007, nr 5, s. 10. 

Poświęcenie terenu pod rozbudowę szkoły w Zielonkach. 

2187. MS 

Jak powstawała szkoła Bibice: 1997-2004 / MS // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2004, nr 3, s. 10-12. 

Uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły. 

XI. TURYSTYKA 
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2378. AM 

Urzekły ich nasze ogrody i dwory / AM // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2011, nr 5-6, s. 

30-31. 

Zwiedzanie dworów Jana Matejki w Boleniu oraz Eugeniusza Kwiatkowskiego w ramach 

cyklu edukacyjnego „Poznajemy ogrody”, organizowanego przez Ośrodek Kultury im. C. K. 

Norwida w Krakowie. 

2379. Atrakcyjne nie tylko turystycznie – Zielonki / b.a. // „Gazeta Krakowska”. - 2007, nr 98 (26 

VI), dod. W Jurze, s. 3 

Artykuł prezentujący gminę Zielonki: zabytki, krajobraz, zabudowę. 

2380. BANAŚ, HENRYK 

Rekordowa liczba turystów w Bibicach / Henryk Banaś // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 1999, nr 4, s. 14 

Wzrost zainteresowania działalnością muzeum wiejskiego. 

2381. BARAN-GĄDEK, EWA ; MAREK GĄDEK 

Powiat krakowski = Kraków district = Landkreis Kraków / [fot.: E. i M. Gądek et al.]. - Bydgoszcz 

: "Wydawnictwo Unitex", cop. 2007, 133, [5] s. : il. kolor. 

Tyt. i tekst równol. pol., ang., niem. ISBN 978-83-920804-6-6 

Ilustrowany informator o powiecie krakowskim. 

2382. BZOWSKI, KRZYSZTOF 

Powiat krakowski : kraina skarbów / [aut. Krzysztof Bzowski]. - Kraków : Amistad - Program 

PolskaTurystyczna.pl, 2009. – 84 s. : il. kolor.: mapy ; 18 cm. ISBN 978-83-7560-062-9 

Bogato ilustrowany przewodnik turystyczny. 

2383. (CIR) 

Szlak poprowadzi do podnóża zamku / (CIR) // „Gazeta Krakowska”. - 2007, nr 226 (26 IX), s. 14. 

Turystyczny szlak przez tereny gminy Zielonki. 

2384. Gmina Zielonki : mapa turystyczna : skala 1:20 000 / red. Dariusz Faustmann ; 

oprac. kartograf. Hanna Hajdukiewicz ; oprac. tekstu Małgorzata Kmita-Fugiel, Krzysztof J. Pucek. 

- Kraków : Compass, 2008. - 1 mapa : kolor. ; 57x81 cm, złoż. 24x12 cm. ISBN 978-83-7605-017-1 

Mapa turystyczna. 

2385. Gmina Zielonki : tekst sponsorowany / b.a. // „Gazeta Krakowska”. - 1999, (15 

VII), dod. Gazeta wokół Krakowa, s. 5. 

Zawiera podstawowe informacje o historii Garlicy Murowanej, Korzkwi, Owczar, Pękowic i 

Zielonek oraz mapkę ze szlakiem rowerowym gminy Zielonki. 

2386. IO 

Czerwony szlak rowerowy gminy Zielonki na traseo.pl / IO // „Wiadomości Lokalne 

Gminy Zielonki”. - 2011, nr 5-6, s. 8. 
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Szlak rowerowy gminy Zielonki zadebiutował na portalu traseo.pl. 

 

[...] 

 

2390. KAŃSKI, RYSZARD 

Jura – pejzaż i architektura / Ryszard Kański // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2000, nr 1, s. 13. 

Wartości przyrodnicze i architektoniczne jury. 

2391. KAŃSKI, RYSZARD 

Wpisane w krajobraz / Ryszard Kański // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2000, nr 3, s. 

13. 

Zaproszenie do pieszych wycieczek w okolice Korzkwi. 

2392. Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce : (obejmuje wybrane geologiczne 

stanowiska dokumentacyjne) / [aut. Tadeusz Słomka et al. ; red. Tadeusz Słomka et al.] 

; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo 

Środowiska. - Kraków : [Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geologii, 

Geofizyki i Ochrony Środowiska], 2006. - 260 s.: il. kolor., mapy. ; 30 cm. Bibliogr. s. 245-260. 

Indeks. 

Projekt badawczy, zawierający opis obiektów geoturystycznych województwa małopolskiego, 

wykonany na zamówienie Ministra Środowiska za środki finansowe wypłacone przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

[...] 

 

2396. MAZUR, MAREK 

Walory turystyczno-krajobrazowe gminy Zielonki / Marek Mazur // „Wiadomości 

Lokalne Gminy Zielonki”. - 2003, nr 1, s. 15. 

Trasa rowerowa wiodąca przez najatrakcyjniejsze zakątki gminy. 

 

[...] 

 

2398. MKF 

Rowerem od Krakowa do Ojcowa / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2004, nr 5, s. 

6. 

Trasa rowerowa przez Zielonki. 

 

[...] 
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2402. OLSZÓWKA, WOJCIECH 

Wyjątkowa Małopolska / [redaguje Wojciech Olszówka] // „Gazeta Wyborcza”. - 2012, nr 99 (27 

IV), dodatek, s. 1-28. 

Atrakcje turystyczne w małopolskich gminach. 

2403. PASIECZNY, ROBERT 

Wypoczynek w dworach i pałacach / Robert Pasieczny. - Warszawa : „Wiedza i Życie”, 2006. - 359 

s.: il. kolor. ; 21 cm. ISBN 83-7184-426-3 ISBN 978-83-7184-426-3 

Przewodnik turystyczny dla osób szukających pomysłu na ciekawe spędzenie weekendu lub 

urlopu. 

2404. (PS) 

Powiat pełen pomników : przyroda : ciekawe okazy są wszędzie / tekst i fot. (PS) // 

„Dziennik Polski”. - 2007, nr 41 (17 II), dod. Tygodnik Powiatu Krakowskiego, nr 9, s. 1, 3. 

Pomniki przyrody na turystycznym szlaku w parku korzkiewskim. 

2406. (PS) 

Z przewodnikiem po Bibicach / tekst i fot. (PS) // „Dziennik Polski”. - 2008, nr 64 (15 III), dod. 

Tygodnik Powiatu Krakowskiego, nr 11, s. 3. 

Henryk Banaś oprowadza turystów po bibickich szlakach. 

2407. RADECKI, WOJCIECH 

Rowerem przez gminę Zielonki / Wojciech Radecki // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2009, nr 4, s. 10. 

Turystyka rowerowa w gminie Zielonki. 

2409. Szlaki piesze i rowerowe gminy Zielonki : mapa turystyczna : skala 1:50 000 / 

red. Agnieszka Tomkowicz, Tomasz Ślusarczyk ; oprac. kartograf. Dariusz Faustmann ; 

oprac. tekstu Małgorzata Kmita-Fugiel, Krzysztof J. Pucek. - Kraków : Compass, 2008. - 1 mapa : 

kolor. ; 30x42 cm, złoż. 15x11 cm. ISBN 978-8387605-033-1 

Mapa turystyczna 

2410. SZLEZYNGER, PIOTR S. 

Odbudowa dworu i rewaloryzacja parku w Korzkwi / Piotr S. Szlezynger // „Spotkania  

z Zabytkami”. - [R.] 30, nr 10 (2006), s. 9-12. 

Park i ogród w Korzkwi. 

2411. SZLEZYNGER, PIOTR S. 

Projekty odbudowy dworu oraz rewaloryzacji założenia parkowego Eleonory 

Wodzickiej w Korzkwi / Piotr S. Szlezynger // „Prądnik”. - T. 16 (2006), s. 267-278. 

Materiały z sesji naukowej "Ojcowski Park Narodowy: wczoraj - dziś - jutro" w Ojcowie. 

2412. W cieniu zamczyska Bonerów : w setną rocznicę utworzenia Polskiego 
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Towarzystwa Krajoznawczego (1906-2006) / pod red. Józefa Partyki ; Małopolsko- 

Śląski Komitet Obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. - Ojców : Ojcowski 

Park Narodowy, 2006. - 276, [2] s. : il., bibliogr. przy rozdz. Indeks. ISBN 83-60377-02-2 (OPN) 

Przewodnik wycieczki krajoznawczej po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. 

2413. WYŻGA, MATEUSZ 

Sercu najbliższa : inwentaryzacja zasobów kulturowo-przyrodniczych Małej Korony 

Północnego Krakowa / Mateusz Wyżga. - Raciborowice : Korona Północnego Krakowa , 2008, 128 

s. : il., w tym kol., fot. ; 15x22 cm. 

Atrakcje przyrodnicze i kulturowe w miejscowościach tworzących Stowarzyszenie Korona 

Północnego Krakowa. 

2414. ZINKOW, JULIAN 

Wokół Czernichowa, Liszek, Zabierzowa i Wielkiej Wsi : wśród podkrakowskich 

dolinek. Cz. 2 / Julian Zinkow. - Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2010. - 695 s. : il. ; 16 cm. 

(Seria przewodników monograficznych Juliana Zinkowa po okolicach Krakowa ; 9) ISBN 978-83-

60448-00-7 

Monograficzny przewodnik turystyczny i krajoznawczy po południowej części Wyżyny 

Krakowskiej. 

XI. 1. HOTEL TWIERDZA 

2415. KURSA, MAGDALENA 

Twierdza pokojowa: Zielonki. Hotel w XIX-wiecznym forcie / Magdalena Kursa // 

„Gazeta Wyborcza”. - 1999, nr 263 (10-11 XI), dod. Gazeta w Krakowie, s. 1. 

Dotyczy otwarcia hotelu w forcie proaustriackim. 

2416. (MAS) ; SATAŁA, MARIAN 

Podziemny hotel w austriackim forcie: Zielonki. Dzięki pomocy z Unii Europejskiej / 

(mas) ; fot. Marian Satała // „Gazeta Krakowska”. - 1999 nr 258 (4 XI) dod. Echo Krakowa, s. 2. 

Dotyczy budowanego w proaustriackim forcie hotelu. 

2417. (MAS) ; SATAŁA, MARIAN 

Z fortu hotel: noc w koszarach za 100 marek / (mas) ; fot. Marian Satała // „Gazeta 

Krakowska”. - 1999, nr 263 (10-11 XI), s. 5. 

Oficjalne uroczyste otwarcie hotelu „Twierdza” w Zielonkach. 

2418. MICHALCZAK, JANUSZ 

Drugie życie fortu 45 / Janusz Michalczak // „Dziennik Polski”. - 1999, nr 263 (10 XI) s. 64. 

Dotyczy zakończenia adaptacji zdewastowanego obiektu obronnego w Zielonkach. 

2419. NOWAK, ZBIGNIEW 

Hotel „Twierdza” w Zielonkach k/Krakowa / Zbigniew Nowak // „Małopolski Rynek 

Inwestycyjny”. - 2000, nr 1, s. 3. 
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Dotyczy hotelu w twierdzy proaustriackiej w podkrakowskich Zielonkach. 

2420. SADECKI, JERZY 

Nocleg w forcie: inwestycje. Z pomocą funduszu PHARE Tourin III / Jerzy Sadecki // 

„Rzeczpospolita”. - 1999, nr 278 (29 XI), dod. Nieruchomości-Budownictwo, s. 1. 

Otwarcie hotelu Twierdza w dawnym forcie nr 45, będącym częścią twierdzy Kraków. 

2421. (SUB) ; SUBIK, PIOTR 

Atrakcyjna „Twierdza” / (SUB) ; fot. Piotr Subik // „Dziennik Polski”. - 2000, nr 270 (20 XI) , dod, 

Kronika Krakowska, s. 6. 

Fragment fortu nr 45 „Zielonki” odrestaurowany dzięki dofinansowaniu z programu Phare 

Tourin III. 

2422.TYMCZAK, PIOTR 

Strzelanie w forcie / Piotr Tymczak // „Dziennik Polski”. – 2003, nr 39 (16 II), s. 7. 

315 

Adaptacja fortu nr 45 „Zielonki” na ośrodek strzelecki. 

 

[...] 

 

XIII. 2. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 

 

2507. AM 

[Sto dziesięć]110 lat walki z ogniem / AM // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2011, nr 5-6, 

s. 17. 

Jubileusz powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonkach. 

 

[...] 

 

2525. IO 

Od 90 lat na straży / IO // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2008, nr 4, s. 11. 

Rocznica założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Owczarach. 

 

[...] 

 

2537. KT 

[Siedemdziesięciopięciolecie] 75-lecie OSP w Woli Zachariaszowskiej / KT // 

„Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2005, nr 4, s. 23-24. 

Uroczystości jubileuszowe jednostki. 
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[...] 

 

2541. MAJEREK, MARCIN 

Krótka historia OSP w Zielonkach / Marcin Majerek // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2003, nr 6, s. 20. 

Kalendarium wydarzeń. 

2555. MKF 

[Osiemdziesięciolecie] 80-lecie OSP Bibice / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2005, nr 3, s. 18, 20. 

Uroczystości jubileuszu jednostki. 

2556. MKF 

[Osiemdziesięciolecie] 80-lecie OSP Bosutów / MKF // „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki”. - 2006, nr 3, s. 20. 

Jubileusz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 

2557. MKF 

[Osiemdziesięciopięciolecie] 85-lecie OSP w Węgrzcach / MKF // „Wiadomości 

Lokalne Gminy Zielonki,”. - 2007, nr 3, s. 11-12. 

Uroczystości rocznicowe jednostki strażackiej. 

 

[...] 

 

2584. SKOT 

[Sto]100 lat OSP Zielonki / SKOT // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2001, nr 3, s. 20. 

Uroczyste obchody setnej rocznicy powstania jednostki OSP w Zielonkach. 

 

[...] 

 

2587. (SUB) 

Przodkom w podzięce / (SUB) // „Dziennik Polski”. - 2010, nr 209 (7 IX), dod. Kronika 

Krakowska, s. B3. 

Figura Św. Floriana ufundowana w roku jubileuszu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonkach. 

2588. Święto św. Floriana / b.a. // „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. - 2004, nr 2, s. 16. 

Odznaczenia dla najbardziej zasłużonych strażaków. 

 

 

Ponadto: 
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 Droga krzyżowa w kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Korzkwi. Zagadnienia z 

zakresu historii sztuki [maszynopis przechowywany w parafii w Korzkwi] – Paweł 

Pencakowski.  

 Pradzieje i średniowiecze – praca zbiorowa, 1995r., wyd. ZJPK  

 Osadnictwo i krajobraz od schyłku średniowiecza po współczesność– praca zbiorowa pod 

red. Zdzisława Nogi, 1997r., wyd. ZJPK 

 Sztuka sakralna – Marian Kornecki, 1993r., wyd.ZJPK 

 W tej pięknej Ziemi, Gmina Zielonki od średniowiecza do czasów współczesnych – Mateusz 

Wyżga, 2009r., wyd. UG Zielonki 

 Sprawa świętokradzko złamanego krzyża w Zielonkach w 1963 r. [w:] XLIV 

Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych "Koła naukowe szkołą twórczego działania", 

Olsztyn 2015, s. 924-929 [publikacja dostępna w Internecie] – Jan Bulak 

 Duchowieństwo parafii Zielonki (1795-1918) [w:] XLV Międzynarodowe Seminarium Kół 

Naukowych „Koła Naukowe – Szkołą Twórczego Działania”, s. 45-59 [publikacja dostępna w 

Internecie] – Jan Bulak 

 Kilka słów o historii [w:] Przyszłość swoją przeszłością czytajcie, red. L. M. Jedlińska, Bibice 2016, s. 7-

9 – Jan Bulak 

 Odbicie wielkich wydarzeń w kronice proboszcza małej podkrakowskiej parafii (1881-1911) 

[w:] Koła naukowe - szkołą twórczego działania. Nauki humanistyczne, Olsztyn 2017, s. 67-80 [publikacja 

dostępna w Internecie] – Jan Bulak 

 Parafia Zielonki – tło historyczne i kulturowe [publikacja dostępna w Internecie] – Jan 

Bulak 

 Historia kultu fatimskiego i figury Matki Bożej Fatimskiej w parafii Zielonki (1917-1954-

2017) [publikacja dostępna w Internecie] – Jan Bulak, Mariusz Zieliński 

 Między panem wójtem i plebanem... Konflikt wójtowsko-plebański w latach 60. i 70. XIX 

wieku w podkrakowskiej wsi [praca w druku, maszynopis dostępny w Bibliotece Publicznej 

w Zielonkach] – Jan Bulak  

 Akta wizytacji podkrakowskiej parafii Zielonki z XVIII w. przechowywane w Archiwum Kurii 

Metropolitalnej w Krakowie [praca w druku, maszynopis dostępny w Bibliotece Publicznej 

w Zielonkach] – Anna Makarczyk, Jan Bulak 

 Życie codzienne w parafii Zielonki w świetle osiemnastowiecznych akt wizytacji [praca w 

druku, maszynopis dostępny w Bibliotece Publicznej w Zielonkach] – Jan Bulak 

 Wojewódzki program opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2014 – 2017 
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 Powiatowy program opieki nad zabytkami powiatu krakowskiego na lata 2012 -2016. 

 Gminny program opieki nad zabytkami Poradnik metodyczny – praca zbiorowa.  

 Zdjęcia będące własnością Gminy Zielonki i pochodzące ze zbiorów Izby Regionalnej. 
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UZASADNIENIE

Stan istniejący przedstawia się następująco:

Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2016 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zielonki

Nr XXI/61/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. Z uwagi na to, że minął okres obowiązywania tego programu,

zaistniała potrzeba uchwalenia nowego programu.

Potrzeba i cel podjęcia uchwały:

Zgodnie z art.87 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.

U. z 2017 roku poz.2187 z późn. zm. ) Wójt sporządza Gminny Program Opieki nad Zabytkami.

Celem  Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami jest zahamowanie degradacji substancji  zabytkowej i

zachowanie wartościowych zasobów  dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie atrakcyjnego wizerunku

Gminy Zielonki . Gminny Program Opieki Nad Zabytkami  Gminy Zielonki na lata 2018-2021   uzyskał

wymagana prawem opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie.  Uchwalenie programu

wypełnia wymóg ustawowy, jednocześnie pozwala zebrać w jednym dokumencie informacje dotyczące

aktualnego stanu ochrony zabytków jak  i  zamierzeń  Gminy w tym zakresie w najbliższych latach.

Umożliwi to też monitorowanie podejmowanych działań  i ocenę postępów w zakresie   szeroko pojętej

opieki  nad zabytkami.

Określenie w programu  działań zmierzających do zachowania i poprawy stanu dziedzictwa kulturowego 

Gminy Zielonki przyczyni się do podniesienia świadomości tożsamości kulturowej, jakości życia i

atrakcyjności turystycznej   gminy  oraz jego promocji w regionie.

Podjęcie uchwały nie wywołuje bezpośrednio skutków finansowych dla budżetu gminy, w związku z czym

nie określa się źródeł finansowania. Konkretne działania w kolejnych latach   będą się odbywały   w

oparciu  o corocznie uchwalany budżet  gminy, gdzie zostaną   zaplanowane  środki finansowe na ten cel.
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